
إلىُ!ض،إض!ص!
المصردنالمستمحيينذد
بالمححمتطبيقهاوهدى

الىكزَ

نَزصُرؤكبنإممبُ!إنا

المدنىالقانونأستاذ

اسيوطبجامعةالحعوقكليةووكيل

الخامسة،الطبعة)

a

a

.

تفصيلية:در)سة)

المصريين.المسيحييقطوائفعندالأسرةلأحكام

بالمحاكم.تطبيقهامثروطبعانهع

الرضفى.ااتهبفىالراجحاح!كاموكذلك

.(المثمورهْوغيرالمنثعمورةالقضاءأحكامأحدثمع
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جمّص!ل!جضابثهنرلمح!اجيا

)ح!ومن،فيهاثهانزلبماالان!لأعلوليحكم"القائل*الحعد

بالحقالكتاباليكوأنزلنا.الفاسقونهمفأولئكادلهأنرلبعايحكم

افئلبمابينهمفاحكم،عليهومهعمناامتابمنيديهبينلمامصدقا

مثرعةمنكمجعلنالكل،الحقمنجاهكعماأهواصمتتبعرلا،الله

أتا!لمفيماليبلو-لمول!ن،واحدةأمةلجعلكمافهشاءولو،ومنهاجا

فيهفيضمبماقينبئكمجميعامرجغكماللىالى،الخيراتفاستبقوا

أهلبترك(مرناالذىاثهرسولعلىوالسلاموالصلاة5.05تختلفون

.يدينونوهاالذمة

ومدىالمعريينالمسيحييقعندالأ!رةلأحكامدراسةفهذه،وبعد

والقانونقسمفىالأحكامهذهتفصيلفيهانتناول،بالمحاكمتمابيقها

أخر.قسمفىبالمحلالمالتطبيقالواجب

منمازعاتْعلىتسرىالاسلاميةالشريعةذىأحكامهناككانتولما

فىالأحكامهذهالىسنشيرفاننا،المصرييقالمسجيينعندالاسة

الاسلامية.الشريعةلفقهتفصيلهاتاركين،موجزةهواضعها

والقكماءالفقهاتجاهاتيأحدثالدراسةهذهف!تعرضناوقد

منعديدفىالخاصرأينالناوكان،الأحكامهذهوتطبيقتفسيرفى

بضاتحملطريقةوأسهلخطةابمطفىعرضهاتوخينا-لما،واضعالم

ألعادى.القارلىهذهنالى

لأالتوفيقولىسبحانهوالهْ

العطارتوفي!النامرعبد
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وض!ارهم.ويثرائعهم،ا!ريونا!م!يحيول!

اللمة:امي-؟

المواطنببنمنوالنصارىاليهودهمالاصطلاحفى)1(الذمةاهل

وعهد"وجلعزايهعهدلهملأنبذلكسمواوقد)2(الاسلامدارلى

الاسمدارنىأسينبعيشواأقالمسلميهاجباعةوعه!رسوله

.)3(واجباتمنعليهموماحقوقمنألاسلاميةالثصريعةفىلهمبطا

المصرىللرانونيجعللا،الحديثالقانونىالتنظيمأنغير

جالفىللاجانبيتيحكَماءمصراقليمفيالمفيمينغيرعلىسلطانا

الدراسةمذ!يجعلالذىالأمر،بلادهمقوانينعليهمتطبقأنالأسرة

المصريوناليهودوهمءا!ريينالذملأأهلأحكامعلىتقتصر

الدينيلأللاحكامايكتابهذاشنتعرضولنبل،المصريونوالمسيحيون

عندالأسرةأحكامبدراسةاكتفاء،4()المضرييناليهودشرائعش

فحسب.المصرييقالمسيحيين

:الميرميالمسق-2

كانوقد.طائفةعنرةاثلتىكلالمصريينالمسيحيين-اسميطلق

اورشليمفىالسنلامعليهالمسبيحبهثفقد،تاريخالطوائفهذ.لتعدد

مختار-الحرما،الذمام،الأمانوالنعة،الع!داملهماللنة!ىالنمةوامل)1(

اماببامليسمونكا،بالثعيينكذلكال!طأملويسس.،ثفم)مادةا"!حاح

موصعلىانزلتالنىالوراةسبهود،مسارى!لثاب!الأصلىفاممنهم-للدبنلأن

.السلامعلبهميىعلالزلالذىالانجيلوللدمار!السلامعليه

()Yبسلم.طكميحكمعابلدكلعىالاصلامودار

ع!الصزطقيملابنالنعةاهلاعام:وواجباكلالنمةاملضوقليانظويه!

منرسالأزيدانلم4امرلحبدالأصصلامدارليوالمسكاملبنالدمينوأحكام1661دش!ق

.م1663اللاخرة

،Jلطبعلأ1نىا!رييقباليهودالغاصةالأحكامالظد)4( AIامعابهذامن

.م91.لاع!ة
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فىتلاميذهمنالحمواريونتفرقالسماءالىرفعولما.(القدس)

اعتنقحتىمفسطهدينكانو)ومنهمالرومانيةالامبراطوريةأنحاء

وبحقتضاهم313سفةميلانمنشوروأصدرْالمسيحيةقسطنعئقالامبراطور

كنائسخمسأشهرهاو-دان)5(الكنائسفانتث!رت،العقيدةحريةأباح

وكنيسة،الاسن!ضدرية-ْ:و-لنينفمة-!،2لقسطنطينيةتو-لتيسة،روما-لنيسةهى

أورشليم.و-لنيسة،أنطا!نية

.الإجدماعوببنإهاءابهايسبا،اببولافيةللكلاملأكهريب-لديسلأجمعامنا!س)5"

أضايهاإويضمبىْبافبحيخيةجماغلأ..المبزمنينكللللدلأبااللإبوتييناصطلاحلى.!تطبق

كنيشة+ليقإليمعينزماقلىأوءاقييةامنيشة،.فيقالبعنيمكانجافىالمسبحىإلمجتع

-3691نجلال!بدمينْبنهيرللب!ريىتابئسخمييماالاح!الهأجكام.فيلطيص.جليى.!،ابرسلحر

*ت!-ة(76ص5791

نا،سحيجىومبر)،بابى!ربطمعةالأدبإدْتاريختجسمرئبممبىجينيبر.شارلويرى

مذهؤ.لحل!ابردباإوثبمابكنيسهينفبى+لمالمسيحأن؟كوبهدالحلرثالحل!ياادراساث

ة؟تجبزباة؟يبفيالآدصليةالفوحصإْ!برصي؟:اى،لدىئبوت!المحققةرالأسأصكرالقضيل!.

ايويم-أخىفيأببحلوبذا-بابسلطةشبرالألحبئلبحواربينصرحالسبيح.انقلناما،اذا

اضبثى.:!ايي.سطعلهمنببرادبرمابحفىمنجهميتص!لماْلابرانفيهشكلافا

اصإْذذك.حمإصإي.كهآْ:فبمصبث،ق!اوسةمنم:يعبنعليلم،اْتبهمصل!اوبحلولبالتوبة

فكلرؤاإ؟كىنجدْ!ل!أعبماد.مقالحوإ.*برمؤلاهبهقانمماندرصعندمانافناحالأىوعل

-لنيسش+،مئل.لغبيدا"المسيحالىقطكنسمملمالافجلية،النصوص000مصااصانئساءلى

-.بطرس)يطربي!!-أنتانجك،.فيهاعراواحدةمناصبةفىالا،الأبكني!ة،أو

مذأومنْ(ْلأْ\.ْ-18تىاإلأالمْانجيل)+-لنيستىأبنىصفالعغرةملهوعل(هخرة

علىالاعتمادا!.إلأحوامنيحالييمكنلإ.ة.بالامتضلالأقعىاستفلوابذى.،المشهورإلحديث

هـنإب!يحيإلإملىانتطدعننثبصإت،الكنضبةلكر++باني.القولايمكن....صح!ته

..الحايىتالىالا.لامذاكلطورعن-شنناا؟ا-وايفما،َاليدنالىالعالمربوحالىفخين

عنأخذتبأسماء3الموظلووسمى،باهـحيةاذبئسي!دحتهدفكتنظيماصدنيسةنهصصأتاى)

،معرف،.اىايبسبهوبوص،0،هـبخأى؟بريسببضهـوص.+:صثلالبصأئبةاللفة-

-3.واسقف.،قس:إليعدفيماامإمات.مفمعانىتطورتوقد.خادبم،.أىدبا!لونوص8.و

الذى،إلبهانيدرا*.فىلك-إمرعىسنرمزا!،المئرف)الأسقفلصحلطةاتخذو.وشمإس

؟.؟،الئب!عببوإسطةبنتخبالاسقفصدان..الخلفا؟مانرعذهجاسقدأتازعمهِ

امنيس!ة،ليجالنحيرمنابدفييزعليبرفىاياسقف.انتعرولتد

ناالا،.الأددالحجاعلأرصإب.نج!يطدسونها-لافوا...التىالعلاصيات"تفجرررهم

؟."الديا-لونوصن*د+الير!سببررس"منالدكحييقامديبسة0.وكلمىصاقسكان!صاعه

ديعربوا.لمت4ا.لذ-الآخروناطصنيسلأموطفواافتظم،النها.!الأسقفانتصاروبعد

خاصتعلإفلةفي:اممرمصيهل!ةجالبه،.فىإلإنتظموا-الثالبئالقرنفىالا،الا-لليروص،
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مطرانا؟.لكل.مدينةنجيهجعلتادأريانظامالها-لنيسة-للوأقامت

العاصمةوفى،أسقفاالخدماتمنمجموعةلكلأوادنمنمجعوعةولكل

عاصمبماروما.بكنيسةالبدايةشترتبطالكنائسه!هوكانت.بطريزكا

الاسكندربة-لنيسةوهيالمصريةامنيسةأنغبر.الرومانيةالامبراطورية

م)6(54أسنةخلقيدونيةمجمعانععادفىصةعنها،فانتهزتتستقلأنأرادت

وأعلنت،بشريةوطببمةالهيلأطبيعةلهالمسيحأنيتضعنقراراواصداره

له-رأيهافئ-المسيعأناساسعلىالفراره!اعلىتوانقلاأنهاْ

)نفصالهاالمصشبةامنيبسبما،وأعلنت.)7(.01،لهية.الطبيعةهىواحدةطبيعة

فيه.يتعرفالذى+الننصعب05الهينةهلىليالدضلواصبح.المؤمدينجمهؤربئشيزة

+لدجم!-وتعلووها!ثا-ثا-المنسيحيهكتابهفى:جي!يبر!حاركانظر..مماطقاتعرلاالأسقف

181-166ص1685صدةالمحاردْهدمر-3رو-مخمودالحليمعبدالامام

.البطربركأوالبعلوداو"البابا،يراصه،ادارىلنيملعا81نامنائس،أصحبحت.ْ

فيخخم04،نيسالرالأبْ*بهاو!د(ضن!باتبرار)لاليةاليبعنمعدبةكد"وفى

ئم.ذممربنعالقمامعة53طرانجمعالمعلارناالاساتفةؤور.الأصاقفابينمن

ا.ثاسىضعالشمامسةئم.فسيسجمع.القساوسلأا،القسيسون

فىثم51أكتوبر"فيالعالمفىالمسيحيأْالكلائسرزصاءليهاجتحمؤثررمو)6(

المسيخ.طببسأفىلدثفلرالقسطنطع!يةفواحىاحدى

7)Iء-لىلجيعة،ا؟ن!تيتحسمولم،الغلاف.الارتالشالمسائل،6لثرمن

:السلامعليه

ليبثراكعتبر..المسيمبضنهم"منقسمونبالمصيعيةالمؤمدينمناللاهوىفحلعاء.،ا)

دكرنا!لما،السا+و.لى.الأرضفي..الها!متبرهالاخر.ربعضهم"،ال!ما.فىواياايارضر

سبحلنه.اللهفىاتانهبرىخر8وا.اللهاابن.السلامعليهعشىيعتبر.والبض.باثن

.عل!ا+كتبولى.واحدالهئلائثهمممالقدسوالروحوالابنا!بانكرىئالثوفىيق

..اليهانيرجع!لريقملوأدللأنظرياتاللاموت

توجدلم-أسبلوربالسلامعليهعيس.ان.!زعمنبحضهمالأديانتاريخعلما+ام!)ب(

وأله.صقيفةا!سلاماعيهعيسانا-لئرهمتابراجحومن،الطسبضخهالافىالا

المسيحيلأ-كتابهفيبخهبىخارلافيرى،تاليههأر.تمجيدهالىالناصبضرئر-اتجه

التاريخيأالحذحيةالمراسات-.اقخلاصتهط-،8صالسابقالمرجع-و!طورمانتصاظ

علبه)عبمس!هرفلما،الرومانطذممنيخلصهممسيجايمنظر،ن-لانوا.الب!دانترى

أقباعصضافنةلثم،بهالحوار!ون،.بينما.أمنالمنتظدأنه.المبمعلبهيؤمنوالم،السلام

ئ!لاعلأعلالقانأ،النجاةبم!رةتماماثبحأوئنيلأ،-لالت،الطلاليةالىالسلامعليهالمسعح

مد...به!تحدوفىا؟،مع!بر.لىانباعها!نمار-له.يبعث3يعدتالهوساطة.ا)ْ
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البهنيىتباسموتسمت!:ألسببلهذاوالقسطنطينيبماروما-لنيسةعن

)8(مرقستتبعالتىْءالكنيشإ.المصريةاى،الارثوذ!لسيةالمرقسيةالقبطية

.(،أرثوذبهنىأى)المسفقيغالرأىوصاحبة

نابعدإمبخبمىدكرةصدنتهىاو،المشح،.داليه+نصالسريع-التطإضعل!شماعدتالملمينمإ

،السيدْ*أثهعلالمسيحالىفدفلروا،بولسيدلهلْالمسيحيةفى؟فيهأالداسمغطمدخل

سوتالذى،لانساناابن،ةدافيالالنبىأسطهبمنالميادموالسلا!علأبهعيسوأعبح

الحوارىاعتبرمنه،قبلمنالمسيحيلقلموبونس.السطهقبابعلوثميكايظهر

الاثناابحوار!ون-لانبيبط،اللهاْبن،بلقب.المسييحلعمنبولسىوكئرءْعث!رالثالث

157صءيخيبرثا.ليذكرئم،،اللهمنالدمالانسانأئ،الله3خا،بلعبعث!ر.ثنعتونه

انهمالمرجحومى..فهمو.لمااللهفيهكل!علقدعيىبانعثرئىYIالىالنبأجا.لو+انه

فكلان،اللهروح"فيه-تمثلتهـانه،ساوياانساظ"كانعىيىبانبولىتولهيعارضؤالم

بعد-ظرجهافىانتهتوالإنى،بالحاحالمؤمنيناإماناليهاكلطلع.التىإللافمالاتبدايمإذللإه

.،بينهعاالتامالتوسيدال-و.المسيحاللهببنالتقريب

اللهعددمنور!سولولبىبثرالسلامعليهعيشأنملما.-المسلمينويرى)ب،

بهلاكنلت،السلامعلبهع!وصواهكأنم،فكاذه،كن،بكذم،وجلعزاللهخلوهءوجلعز

انهكما،وأنثىrSمنالبكلريخلقسبحالهفهو،البثرخلقشوجلعزاللهأيات

وخد!ءانثىغيرمنالبثرامسواءوضدق،نئىljكرغيرمنالبدسأبأدمخدقجحانه

كما،دركه8علالداللأالله2ياتمن6يلأا&ءمعيهغعيس.زكرلهيرمنمريمبنعيسى

و!سألونك+:امريملقر2نIلىقعالىقالادقد،منهوووحاللهمنكلمااللامعيهعيىان

،الاصراءسورة85الآ!ة)+فليلاالاالملممناوكيتموماربىأمرمنالروحقل،الروحعن

لهيقولأنإنيثااراداذاامر.الما*ضأنهجلبقولهوهضسهوجلعزاْللهأمرأىربىوامر

مده.وروحاللهمنكلمةالسلامعليهأنْعيسقفممدىأيىسورة82ا؟ضم)،فيكونكن

ذكر.لمحيرمنمريمرصمفىكنشانهجلبعولهالسلامعليهء:سخلقونالىقبارداللهاق

حتىوببثرهابذلكيخبوهاالملامعليهامديمالىالسلامعديهجبرولوأرمكل،فكلان

!نوىص-وانبت!ربحملتأونائمةؤعىمثلاخد!هابثراأنفتظنبحمنهاظاجالا

الاصلامفىيوجدولا.الالاإممذمثللىالداصيظنهقدسالهبرْذلكأ،ذكرملابس

الروحوهوالسلامعليهجبديلوببن،الأصدالواصدالالهومووجلعزاللهيخاخلل

عليهم2دمالىنسبها،كنتهىمردمبنالالسانعبسوبين،الملامملأرفيىأى،القدس

بنىالىورسولادبيااللهكتاببالانجيلوجلعزاللهبعثه،نم3بنىمنبئرفهو،السلانم

الثو!بد.علم-لثبالىلبهبرجعأدلنهو؟لكوعصبل.اشرانبل

(A)صدا.مرتءانجيلماحبوءو-،رسلهممنرممولا(مرقسا)ونالمسيبويعتبر

iالأفاجبل المسيحبئ.مندالمحنمدةلأرقي
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ابروممايخةللامبراطوريةعاصمةالقسطنطينيةأصبحتلماثم

نفسه.فلقبللمسيحيايقالأعلىالرئيسيكونأنأسقفهاارادالثصرقية

فىاى)المسكونالعالمفىالبطإركةرئيسأىالمسكونىبالبطريك

مدعيااذزعم.هذاعليهمنكرالهانبرىروماكنيسةباباولكن،(الأرض

بخاسبمففسهاألكنيعشتينفاتينمنْكنيسة-دلودقبت.الرئاسةهذه

الكاثوليكية"5اسب!-روماكنيممةالغربيةالكنيسة.ع!فغلب،تفضيل

علىوردفيهانهوقيل،بطرسكنيسةأىالج،معةالكنيسةبمعنى

ئأ)بطرسأنت5:فقالهحولالالتفافضرورةالانجيلفىالمسيحلسان

لن..تقوىالجحيموأبوابكنيستىسأبنىالصخرةهذهوعلى(الصخرة

اسم-القسطنطينيةكنيسة-الثصرقيةالكنيسلأعلىوغلب)9(،بعليها

وتعت.المستقيمإلراىاصبا.حبة.امنيسةأنهابمعنى،وذكسيلأالأرث"

حيثالمسيجيينفى.أثرلهاوبهان،م5401سنةالكنيتينبينالفرقة

(.اليبىنانمن)الرومبعضالأرثوذ!لسيةالقسطنطبيةكنيسةتبع

كنيسةتبع-لما،(سورياامن)والسريان(أرمينيامن)والأرمن

من)القبطوبعضوالسريانوألأرمنالرومبعضالكاثوليكيةروما

من)واللاجا(العراقمن)والكلدان(.لبنان.من)والموارنة(مصر

طائفةكلوكونتفيهاواستوطنوامصرالىدؤ.لاءببخىوهاجر(أوربا

.الأخرىالكنائسعنمستقلةلها-لنيسةمنهم

نكوك5بيعهروماباباعلىينصألمانيافىلوثرظهرمارتنثم

،باضطهمادهألمانياسنطتالىوأوعزالبابافعزله،\()0للعذنبينالغفران

ىأ"بالبروتسانت5فسعواذلكعلىمحتجين--لههأتباعفالتف

الكنيسة-لهنةتغعبزجديدةطائفةأتباعبمامعْو-لونْلوثر،المحتجين

خاصبعرلهنمتعترفالتىالأخرىالكنائسخلاتعلى.عاديينأشخاصا

ثمومن،وحدهبالانبيئالتمسئاالىلوثرودعا،الكهنوتسريسى

وهم،ْالمصريينمنط،ئفةوتبحهشم،-لذلك"بالانجيلين،أتباعهسمى

والكويكرزالمتحدةالمسيحيةالكنيسةطاذفةمنهاكثيرةطواذفالآن

والادفنتست.والميعوديست

ذاوائف:هىطائفةعث!رةاثنتاالمصريونالمبسيحيوناصبحهكذا

والشسيانالأرثوذكسوالأرهنذ-لسْالأرْوالرؤمالأرثوذكسالأقباط

لها-لنب--ةتتبعالأربعالطوائفهذهمنطائفةو-لل،الأرثوذ-لس

81عمد16اصحاحشافبيل)6(

اماباملعلصا.منكأرلسادمنبنرونفىلكلبل3امرا!عرأنصلرو!د)01(

لبثدإلقوالربانالأحبارمنمحيراانأمنواالةكنايهايا"بتعاللقال،ورمبا!م

صنر-لمااتوهـ.صرة34بةii،00اللهلبعنويصدونبالباطلالناصالاب

.احعاباملمسلكيتبعراانمنوعلعائمالمسلبنوسلمعليهاللهصرالرسرلا
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الكاثوليصكوالرومالكاثوليكالأقباططائفةثم،الأخرىعنمستقلة

واليهلدانالكاثوليكوالموارنةالكاثوليكوالسريانالكاثوليكوالأرمن

!لنيسهتتبعالسبعالطوائفوهذه،الكاثوليكواللاتينالكاثولعك

،البروتستانتْطوائفثم"الفاتيكاقالبابابقعامةااكاثوليكليةالفاتيكان

ا!رئاستاتعددتوانْؤاحدةطائفةالمصرىالقانونواضحاعتربهاوقد

ثىللمسيحيينطائفةاكبرالأرثوذكشالأقبا&طائفةوتعتبر.الدينية

هصر.

المعويبن:المسيحيينعندالأسةأحكاممصادرتعلد-3

:مصشادرعدةمن.المسيحيينالمصرييىْعندالأسرةاحكامتستقى

،المصادرْهذهيحددلمالضىالتثصريعأنذلك.."وقضائيةوفقهيةدينية

كلو-لاق،المليةالمجالسأيامالحالعليهكانماعلىالأمرتركبل

جمؤننز)عكلفىالخاصةالدينيةطائفتهشريعةيطبقملىمجلس

أصولالىيرجعملىمجلسىكلكاقكعا،وملتهطائفتهمنالخصومفيه

الخاصة،الدينيةطائفتهشريعلأأحكاملاستقراءيعتنقهاالتىالديانة

الطوانفبتعددوتنوعتالأحكامهدهمصادرمحهقعددتالذىالأمر

المسيحية.

الآتى:فىالمصادرهذهوتتلخص

ويتفسَعن"القديمالعهد(1)يثمملوهو:.المقدم!الكتاب:اولأ

الأودالخعسةالأسفارأقوالنصاركطاليهودويرى،سفراوثلاثينتمسعة

الأسفارأما.السلامعليهموسىعلىأنزلتالتىالتوراةهىهنها

وتاريخه!ممويصىبعدمناسرائيلبنىأنبياهاخبارفتتضمقالأخرى

ونبوءاعم.وأناشيدهم

القد!دبالع!وردمابعضيعتبرمنالمسيحييَنمنأنويلاحظ

للمسيحييق.بهالاستدلاليصحولأبالاسر)نيليينخاصحا

المسيحيينعندالمعتعدةالاناجبلاويشعل:الجديدد4الكل(ب)

رسلأءماليشملكعا:(11)ويوحناولوقاومرقسمتىأنا-جملوص

الجديداله،-ديتنصمنهاولأالمسيحيينمنهمحنمد-لمحيرأنا-لرمناك11(لأ

.برنابا.!لانجيل
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وفي-ل،إولنمىرسائلوأهمهاعندعمالقذيسينالمنمبجيينْورش!انل

.)12(يوحناألقذيسيرؤياسفرأيضا

المميحيين!عندةالأسأحكامعنمفصلةقواعدالجديدبالعهدتردولم

احثوااحللآقاعنبالنهىتتحلققليلةمواع!يكونأنبهجاءمايعدوولا

الزوجين.بينالمحبةعلى

عندفمالمسيحيينرسلوضعهاكتبوهى:ْالرسلقؤالْين:ثائيا

عثرهالاثنىالرشلفقه"كتابوأشهرها،علاقاتْالأسرةبعضهاوينظمْ

بالدسقولية،"ويعرف"الرسلتعاليم،و،بالديداخا،ويعرف

الثصرعيةالقواعد"ؤ!الكنسيةالقواعد5و،المصرىالكنسىالمرسوم5و

الدساتير"الكتبْكتابهذهتعاليممعظمْويجمع..،ْللصعرداللاحقة

.،الرسوليةالمراسيمألي

رؤ!صاعنميجتمعأنعلىالمسيحيونجرىفقد":المجامحقزارات:ثال!ثا

الك!خةرؤساءتخمم،مكانية5(مؤتمراتأى)بجمامع!يئةفىالدينيون

من7لثرفىالكهنةرؤشاءتفبم،بمنكونية55أو.بجامع،معلإْاقليمفى

مجامععدةتعرضتوقدي!صهاوماالكنائسأمورلبحثوذلك،اقلبم

هى:المجامعهذهْاواهممعبنةقراراتليهارتoوأهالأسرةعلاقاتلتنظبم

05شنلأ-دالى،بؤلسرصانلاغلبالبديدالعهدممنكتبماوا،ز)12(.

ادطئمعليلأالمسيحرلعمنعاما35.حوالىبعدالاتاجيلمحعبقثمأبحدماوهاميلاديلأ

اإسيحتلامبذمنبكنلىولوقاومرضبول!سمن-للاأنالسانه.،والرواية.اصماهالى.ا

لدقاانجيلانظو)غيرهعنكتبهمافقل"والعافوعقة.أيةنهبسبحولم.السلامعلأ،

باتلاميذ."تكان"انهاكاتفالروا؟يوصنابخلاف،الأولاالتدالأوا!الاسنطح

-قىالاخرىالرماذافيفتنمم015سنةا!.حواالاربصةالالاجلج!صتنم.السلامعليه

الجديد.العهداكععل

دامطينسدىصا:ور-!لانتالتىاطرافيبنى.بلفةالسلامعديهالمسيحت!طم،تجد

نم.نا؟ةاليهبأ!لغة-لنبتالجديد.ا.لعهدمحعيياتوفى،ا؟رابةاللحلأ،كالتخر.

منهايأانجبجمات-عدةو+؟-!.الربيةالدنلأمنهاكثيرةلغاتالماالجديدالعمدترجم

(ْول).لاورمزها7616Authoristd،آولالمعتعدةاضخة

الةةاصبةا!تذنم885؟معام(.".لأ!اثوا--قيك-خة،1م161لأعاماث--وب!

AS.)ا!سردكبة Vا،را-.،التها-جةاكصظئم+9091(تام(R .S V،م3299جمام

ال!راصاتاللامو-تاضارجرانت-للنتفريدركاف!.اصالمىاالكنانى.!جداعتمدمااعض

نعلورهاواحلها.الاناجيل+بعنوان

I.ول.91 nndi03أ"ألأهـ Orig.' n and their 1 r1أ!6ا,pels؟ول،عant : Theح،عَ+ع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


25؟م.مايوفى(ثر!ليا)الصغزىبأسياوانعقد:نيقيهمجمع،1)

والميراثوالطلاقالزواجمسائلمنالكثيرتنظمقراراتعدةووضع

الدنائس.كلبهاتأخذوقراراته.والوصية

الصغرىبأسيام4اةأكتبربرف!برانحقد:!لمجونيه!جمع)ب،

لهالمسيحبأنقراراأصدر-لما،بالزواجخاصةقراراتبحضوأصدر

بطريكالمجمعه!اعزلوقديثصريةوطبيحةالهيةطبيعةطبيعتان

المجمعهداوبعد،الهيةواخدةطبيعةلل!مسيحبأننادىالذىالاسكندرية

روما.وكنيعةالقسطنطينية-لنيسةعنالمصريةالكفيسةاستقلت

ذاغأنبعدعثمرالسادسالقرنذىوانعقد:ثرنمجمع)ص(

خلافعلىمدنياعقدااياهواعتبارهمالزواجنىالبروتستانترأى

آدْالمجمعهذاوقرر،مقدساسراتحتبرهالتىالأخرىالطوائف

من!دلالكنيسةنعمةمنمحرومايكونأنكرركمامقدسسرالزواج

..بقراراتهالبروتستانتيأخذلاالمجمعوهذا،ذلثايعارضن

يبسىخاصاسرا؟للكتانالمسيحييناللاهوتعلما+عندوالأصل

المؤمنينبينوالعقدالحلفىسلطاناللبهنيسةوأن،الكهنوتبسر

قالانهمنالمسيحالمنسوبامعتىانجيلفىوردماالىاصشنادابتحاليمها

هذهوعلى(الصخرةاى)بطرسأنتأيضالكأقولاوأنا"لبطرس

.وأعطيك.عليهاتقوىلنالجحيموأبو)ب-لنيستىأبنىالصخرة

.فىمربوطابكونالأرضرفىتربطهمافكل.السمواتملكوتمفاتيح

ومع)13(8السمواتذىمحلولايكونالأرضعلىتحلهماوكلالسموات

كما،المجامعبعضبقراراتيأخذلاالمسيحيةالطوائفبعضرأيناذلك

غيرالدينرجلفىيرونولاالكهنوتبسريعترفونقيالبروتستانتأن

الكن!سيةءالقراراتف!البروئستانتيرىلاوبالتالى.عإدى!مومن

هىبلالتزامهامنلابدشربعة،الكنسيةالمجامعمنصادرة-لانتلوو

عفلواوافقتنهفان،المقدسالكتابمنمستخلصةراء2مجردعند!م

سميحىكلحقمنأنيروق-لما4جمايلتزموالمخالفتهوانجما

رجلذلكفىويس!توى،المقدسالكتابمندينهأحكاميستخإسان

.غيرهمعامهنوت

:أخرىكمسيةواجتهاد)تقرارات:رابعا

واجتهاداتقراراتمنالمسيحيينعندكذلكةالأسأحكامتستخلس

طائفا.بكلخاصةأخرى!لنسية

.16و18ععر،16الاصحاح4مكىا!جيل)13(
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وقوانيهه،المقصىالكتابجانبالى:كسرلوVSاالأقباكلفعند

الارثوذكمصيةءالقبطيةالكنيسةبهاتحترفالتىالمجامعوقرارات،الرسل

قوانين.أحدهما:الالزامصفةمنهمالكل،لثصريعتهمأخرانمصدرانيوجد

باسيليوسالقدبسكقوانين،بسلطمانهمالمعترفالكنيسةأباءمنالقديسين

قوانينبينالتفرقةوتجب005الفمذهبىيوحناوالقديس،امبير

كذلك.اليهيرجعالذىالأرثوذكسالأقبا!فقهوبينهدهالقديسين

المصادرمحيتعارضألابثصرولالأرثوذ-لسالأقباطشريعةعلىللتعرف

الكنيسةأباهمنوهو،لقلقابن0قوانينالفقه!ذاومن.السابقة

الأقباروعندالنخميةالأحوالالفواعدتجميعالقوانيقوهذه"المحدثين

معيتعارضلافيمابهايعملويالتالى،ملزماتثريعاجليستالأرثوفى-لس

وهو،الصنوىالمجوعيوجد-لما.)؟ا(القدامىامنيسةأبا+قوانين

الخدمةلايضاحالظلمةومصباح،العسالبنالصفىالشيخالفهففه-لتاب

)15(كس-الأرالأقبا!فقهاهكبارمن-لبروابنالعسالوابن.كبرلابن

الأرثوذكسهالأقبارولكنيسةالشخصيلأالأحوالفىالقانونيةالخلاصة،و

الحديثة.العقنيناتغرارعلىوضعمؤلفوهو،فيلوثاؤوسللايخاهانس

قرازاتهوالأرثوذكسالأفباولعندالالزام"صفةلهالذىالآخووالمصدر

عندالآنبالتثصريعالمختص)116الحديثالمصدروهو،العامالمقدسالمجمع

السلطةيشل(اقليميا)نيا8مكامجمعاباعتباره،ايأرثوذكساياقباط

"البطريركويرأسه،الأرثوذ-لسيةالقبطيةالكنيسةفىالحلياالدينية

من-الرصللوانينفىمذكرات-سوريالصليبألقعص:ْالملىه!الى()10

الأموانى!ساماليهأضار-7-4مىالأولاامتاب-العليايكيةا!ي!امليةطبوعات

الارنوذك!للاقباطالشضيلأالاالاصمسانلفيالبابويةللقراراتالدالونيةال!تالحبحئهلى

.8ص1عدد25سالحكلوسةلضاباادارةمجلة

اعنمداْلعسالابنانباعتبار،الصفوىالمجمععلىالاعثعادمنالبضىودحذ!)15(

القععى).!لنسيةقيعلأبذاتليستومى،الملوكقواننع!الزواحعنليهفى-لرهفيما

الا-لليريكيلأامديةمطبرعات-الحسالهبنا!فىقوافيفىتكرات-صوردال!صليملا

النتا.غبحثهنىالاموانىحساماليهاشار-بعدما،ما8صالسادصالكتاب-العليا

يناير-عدد25صالحكومةقضايارةادامجلة-الذ-لرصالف-البابوياللقراراتالعانونية

.،8صر،8191مارس

لرعايا.4سثرالذىمووصلهكاق،!رصلاهىVIالفتحمالدالبديركاندلثا)6؟(

الحكامكملوقد.طلكوكفذالنضياوالأحوالالمدنيةشنونهمكالةلىبينهمويففى

لمحبرمدهمبطلبوادلمالمسبحىالئعسيلرعاباالنامالداضلالاصشفلالللبطرخانةالمسدموق

الضمباستاءثم.الجزبةبدفعوالأمنالدلاعنففاتفىوالمساصةْ،الولاه،اجب

ا8ْلىالننمانىالظيمةمنمعايونىفيلم!در+البطاركابعغىتعرفاتمنالمسبحى
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الاكلبريكيينوالأعضاءيرةا.يإبورؤساء.والمطارنةالأساقفةَ.جميعمنويث!اكل

المقدسالمجمعيتقيدهل،.لكنبرالفرعىالملىوالمجلسالعامالملىللمجلس

إلرلبمل!دقوانينالمقدسإلكتابف!وردبماتثصريعمنيصدرهفيفاالعاْم

الأ.فذانأيشاء-لماويعدل!يغيرأئيلهأم،بهاالمعتزتْ.المجامعوقىارات

لأن،والتعْديلالعغييرسلطةالمقدس0المجمع).ههيعطىالكهنوتبسر

يكونالأرضعلىيحلَهوماالسمواتفىمربوطايكؤنالأرضعلىيربطهما

)ابانر!المجمعهذاقيارإتأدْنرىدْلكومع،الإ\(السمواتفىمحلولا

المقرروبن،(-الحالمجة)الم!بصكولهيةالمجامعقد)سةالىقدابشهافىتصللا

المقدسالبهتاب.نصوص.محتعارضتاذا.ملزمةتكونْلاالأخيرةهنهأن

يجوزلا.،التشريعتدرجلقاجمدةووفقا.ءوبالتالى،الرسلقوانل!أو

المقدس!ألكتإبلْضوصبىمحيتصارآبوْقرإرايصدرانالعاماالمقدسآللمجمع

.اياقباول-لدىبطالجعترفالمسكونيةالمجابمأؤالرسلقوانينأو

ثوذ-لس.الأر

انجتضاصتثمبريرهىبةفبيشالأرثوذك!بىللاقبإعلالعامالملىالمجلس)يا

هذاأصدروقد.)801(بهالصملونظملائختهتعديلبافتراحيتبلقفيماالا

الش!يةللإحوالنصوصمجموعة!/5/8؟91فيالحام،الملىالمجلس

بالفصلاختصإصهألغىحتى،فيهامنازعاتمنعليهعرضماعلىطيقها

ومجموعمآ.5591لسنة463.بالقانونالشخحميةالأحوالمنازعاتفنى

NMAسلطةلهألذىالصامالمقدشالمجمععآاتعرضلم،الذكرسالفة

صفةاكتىصبتالمجنوعةهذهأنغير،الأرثوذ-لسالأقباروعندالتشريع

يوليةأولمنتطبيقهاع!الحامالملىالمجلسلجريان،عرفاباعتبارهاالالزام

الآرثوذ-لبمىالقبطىاشسااعتادجتص،م55اب1أخرحتى\iAسنة

تساءد"ختلط!مجالىبتثمكيلءالاصلاميةيخرالطوائفلأمورممظما1856لبراير

وفى.،البنهايخةالمد؟يةالمبإزعاتفىالضمللىالأصاقفهتئ!اركواخوى،البطاركلأ

!!عامنيسةفىالحلبا0.الديحبةالسلطةباعتار.الحاما!عامدسأنث!ىهم3IA؟س!ة

ا!"للبعلربركالمعالقةالسلطةضدالارثوفى-لسالقبع!والثعبالدبنلرجالالحعاكةمن

،اكل،..توالأديرةللأوقافوالاداريةالماليةالمسائلفىللنظر1883ص!دةالملالمجلسأنش+

لءالبهستافةاختبماصواقتثر.الشضيةالأحموال!قىكذلكوالعل،وغيرماوالمدارس

..الاكابربر.المجلسورناسه،الروحبلأالمسانل

.!\و16:18شيانججيللىانعىالظر)17(

رر.،الأرئوطكصالأقباررئرقيفىالزواجانحلالا،رصالئهفىاسباعيلاماب)18،

-رلأاضددالحبهوهةفءايا.مجدة-السابقالبجث-الامرانىرحسام-،4و41صلأ9!ه

.815!لأصلأمارص

http://www.al-maktabeh.com



-؟؟-

4المصرىهـنالقامصادرمنمصدروالعرف.الزامهاواعتقدبهاالعمل

أصدرتثم.مدنى3/2بالمادةعملاتشريصنصهناكيكنلماذابهيعمل

أخرىمجموعةالأرثوذكسللأقياروانعامالملىللمجلسالععوميةالجمععة

تمأنهاغير،المقدسالمجمعأقرها،551!1سنةالشخصيةللأحوال

يكنليمالمجمعانعقادلأننظرا،38!اكمجموعةملزمةصفةلْكتسب

هذاعلى3891لمجموعةناسخة55!اممجموعةتعتبرولا،)!\(صحيحا

38!امجموعةمعيتعارضلافيمااليهيرجعفقهاتعتبروانما،الأساس

.الأخرىالأساسيةالمصادرأو

المحروفالفرجأبوغيريوريوس-لتبالأرثوذكسالسريانوعند

لأحكاممرجعاالميلادىعبرالثالثالقرنفىالهدىكتابالعبرىبابن

فىالكتابهذااحكامدوليانىيوحناالراهبصاغثم.عندعمالأ!صرة

الرجوعكلالعهلوجرى4!ا"هسنةبالقدسحلبحتنصوصمجموعة

اليها.

نيقولاوسا.لهطريركأصدرهانصوصمجموعةالأرثوذكسالروموعند

.0011سنةأحكامهابعضوعدلت7؟!1سنةالاسكندرى

.!\.ثسنةوضعتنصوصمجموعةالأرثوذ-لسالأرمنوعند

عثصرالعانىبع!وسالبابالهأأصدرفقدالكاثوليكظوائفأما

الأعظمالحبرلقداسةالرسوليةْالار)دةْ،باسمعرفتنصوصمجموعة

وقد8الشرقعةللكنيسة"الزواجليرنظامفىعشرالثانىبيؤسالبابا

.)02(!4!1-سنلأْأصدرها

مجموعةالحكومةأقرتفعدالبروتستانتلطواذفبالنسبةأما

.2Nt.سنةلهمنصوص

المصر؟ين:المسيحيينعلالأسرةأحكامبتطبيقالمختصالقضاء-8

.مرفىالطائفيةالامتيازاتظلفىالقضاءهذاجهاتتعددت

ونفصلم55!1لسنةرقم-نالقاصدورمنذأخيراتوحدتثم

يلى:فيماذلك

34و41صالسابقالمربم-اسطعيلاهاب)91(

ارا:ةروطالإابايااصدرانسبتففدبالفربامانولبكيةال!لوائفإما)03(

م1791عتالصادرالنربىامن!ع!بالقانونفحرفاخرىرسولية
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:مهس!نىالطائميةالامدمَيارْاتظل!.المخضالقضا+)1(

اتولأهسواء-القضاءمجالسكانتلمصرالاسلاصالفتحمنذ

وطنيينمناليهشاالمتنازعين-لافةبيقتقضى-الئصريعةقاضىأوالوالى

انقضاءولأيةمصرفىالمسلينغيرمنللنواطنينيكنويموأجانب

متبرهفبمادينهماتباعحريةلهمكانتوانماالاسلامىالفتحبعد

رؤشائهمالىالالتجاءلهمو-لان،بعقيدتهممتصلاالاسلاميةالئريعة

ةينهمالدينىالرذيسرأىيعتبرأندونالعائليةمنازعتمملفضالدينيين

.تنفيذهلازماقضمائياحكما

وجدم1543عامالقسطنطينيبماالخامسمحمدفثغوعندما

-لافةفييفصلالدو،لةعنمستقلاقضاءفيهاالاسلاميةغيرللطوائف

الخاسرمحمدوراى،.والجناذيةالمنازعاتْالمدنيةفىمنازعاتهبمْحتى

تسنعلاحتى(القسطنطينيةكنيسة)الثمرقيةالكنيسةاليهيستميلأن

،ضد.؟روماكنيسة!الغربيةااكنيسةمعالاتحادفيالتفكيرفرصةلها

شملتثم،لهامتيازاهذأوأصبح،اختصاصاتهالروملبطريركفأبقى

اندولةرعايةمنالمسلمينغيرطوائفسائرمنحهاالتىالامتيازات

بحدمنالعشمانييقالسلافيأنغعر،وغيرهامصرفي،العثمافية

ا)،صايونىالخطفصدرالامتيازاثهذهمنالحدأرادواالخامسبىمحمد

بالقضاءالاسلاميةغعرالطوائفاختصاصيجعلم17/؟أ/1856اثورخ

الامانزاعلنظرينعقدلاختضاصvاأنإبمعنى،تحكيميارعاياهابين

الدعاوى"نطاقفىيكوقبأنالاختصاصهذاقيدكما،الخصحومباتناق

دعاوىأىالشخصتيةالأحوال.دعاوىبهاوقصدفحسب،الخاصة

الخلافةأنغير.الدولةمحاكمفتنظرهالدعاوىهذهغيرأما،ايأسرة

المسلمينغيرالرعاياضغطمفاومةفيضعفتجمدهاأواضفىالععمانية

تشنوراتوأصدرتفعادتتساندهمْكانتالتىالأجنبيةالدولوبعض

الأحوالمنتعتبرمسائلبعضنظرمنالقضاهمجالببىفيهاتمنع

طائفةالضوماتحادعندوذلك،والوصَميةوالطلاق-دالزواجالشخصحية

للقخصماءالنزاعرفععلىاختلافهمأواتفاقهمعنالنظربصرفوملة

.(:الملي)الطاثفى

غيرءللطوائفأبقتفيهاتشريعاتاصدارحقمصرنالتوعندعا

الشضيةالأصالبمسائليتعلقفعماقضما+هاالذمةأهلمنالاسلامية

استقلتالأولىالعالميةالحرباعلانأثروعلى.)21(ينظرها-لانالتى

ب3تر!ثحةصاسْبالت!صديئ14/5/1883فىالعالىالأمرتع!ر)21،

الأنجينيئلطاْى1/3/3.!1فيالحالىوألاسالارئوذكسالأقباررمجلىواخصاصات
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غيرللطوائفيسمح015!1لسنة8رقمالقانونوصدرتر-لياعنمحر

الت!الشغصية.ايأحواب!مسائلااذىالقضائيةولايتهاباستمرارالاسلأمية

ج..العئبانيهالسيادةزوالعندقبلمقلهاكانت

الثعمخضيَيى:.!ر:الأنجوإليْفضا!توحبل!)با

ن!ألمسذمينغيربينتقغنى.مصر.فيالمبية+الطوائفمجالسرجبفيت

هنذهو-لانت،والملةْالطائفةفىاتحادهبمبثصرروا!ريين

تكنولم،إختمناص!دائرةلتوسيعمدها-للوسعىمتحددةألمجالس

-يشتعدوناصنفاضون"،-.اوأخذالاخدصماصات02لهذهواضخةحدودهناك

فىالأخكام.آسددت-جتنئصا"لحهمْفى،لحكمتؤصلاأخرىعلىمخكمةْ

هختارة.ولاإلحكبرعإمuأمشئولةابجالسْهدهتكنؤلم،الواحدالنزاع

.محكمةأومحكلمةْرو-ما.أماماحكامةتستأنفبعضهاو-لادظبل،منها

فتباعدةفئافتراتالائنبقدالمجالسهذهمعظمئكقلموكذلك،أثينا

يجعلماذ4لكوفى،المتقاضيىْاقامةمحلىعنبعيدةأمكنةفىأو

رأت"حتىذلكعلىالوضعواستعر.الناسمعظمع!ع!ميراالتقاضى

فىالقفباءإنظا.مآعيوب.فغهو.مثشهود.ءماازاةْ-عليهالزاماالحاكومة

الشكوىأسبابيحسمعلاجا...ْالأستعالجانالش!يلأاياصالمسائل

كمدرا:يإساس.مذ):وعلى)122القفناءنظامبتوحيد.الاصلاحظلويبسط

للجاكمتختصأنْهتقرر،بنقتخ!إهالذى5591لسنة461القانون

ا.لصئ!خصية:والأبعوالوابتجاريةالمدنيةادادفىاالمنازعاتكافةفىبالنضل

)23،،خاصبنصما،.اشعثمىالاانجرإئموجحيعْ"عليهوالولايةوالؤكف

الطوائفبالنالى...مجالسبىوالغيض.56!امأولْينايومناعتباراوذلك

55!اءلسنة0461ليقم.بالقانونالثصرعيةالمحاكنمالغيتكماالملية

وإلأجانباضرييههبينالمنازعات-لافةفىبالفغعل!تخصص.المحا!لموأصبحت

مسلمينهكيرأومسلمين

ئظامفىالديئيلألثرأئعم.الىْالليمةاصكام!مل.اودسنتؤريةْ!شرعية-5

-:الأصرة

شرالْعهمالىالذمةاهليحتكمأنالاسلامدارفىشركلايجوزهل

عليهمتطبقبأنالاسلاهيةالثصريعةْتقفىأمفيالأسرةنظامف!الدينية

أالأيسرةنظامفىالمسلمينعلىتطبقالتىالأحكام

التثريعاتجانباذهذا،امانوليكفين.!لأهلسنة27دالمالود!"الوطنييق

الاسلامبة.لمحيرالأخرىللطوالفبالنسبةأيضانافللت-لالتالتىالسابقةالعنحانجية

.م16دهلسنة462رقملانونالايط!احيةالمدكرة)32(

(الأسرةأحكام-لابمأ..
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الدمةأهلااحتكامابخوازنجرلالاشلامئالفقه(فى.خلا.نانعلملا

اتما.،.إلأسنرةنظامفىالدينية!راْئحهمْوفقيقضونمنهمقضاةالى

الذمة،JAIبينبالفصليختصالمسلعالقاضىكانلذاباحولفيهالخلاف

المسلمينعلىيطبقهاالتىبألأحكام؟بينهمي!ضىفهلبينهمفصل..واذا

ا!لنازعات:؟بعض.فنىأخرفيبأ!كامأم

شرإئعهموفقيقضوقمنهمقضاةالىالذمةأهلاحتكاموجواز

ونورضدىفيه!التوراةانزلناانا،::تعالىقولهمنمأخوذ،الدينية

بمااوالأجبِاروالربانجيونهادراللذين-أسذمواالذينالنبيوفيبهاْيحكم

وانجبث!وناننابمىتخثب!و!.فلا"!شهداءعلعهو!لانبى!اللْه-لتمافياستحفظوا.من

هم!نجأوفئلث.الهاأنجرلا!اْيحكملمؤمنقليلا"ثعناتشتوواْبأياتىولا

إلانجبيلأهلولميحبهم5.:تعالى.قؤلهمق-لذلكوهأحْوذ)34(،اْلكالْرون

،،)25(.الفالبمقؤن0همفأولئكإدثه.أبزلبما"يحكملنمومن،فيهاللى.أنزلبمما

.لإخفلاف؟الشلابمْفيئ.بألآيتينالاحتجاجْيجوزلأ"انهيقاكوقد

-:الآتىنئالفماالكثاباهل،نظزةوالانجيكْعنللتوزاةالاسلأميةالنظر"ةا

علالبنزلاوجلعزالد.وكلإمبرلتاب.ْادلهالتوراةيعتبرالأسبلام-أن(1)

منالأولىالخم!ةالأسفاكأنالاَنْ"المحزوفْي؟ْ،.ؤمن:ال!لإح!عنيةموبىْ

.وهـطةيخد.أحبار!م-لتبها،التورإة،اليهوديشميهأوإلتَىاإلقديمالعهد

حتىالتاش!عالقزنمن-فتراتوعكبحيذبزفن.-السلاتمعليهموصى

أ!حمىىالقدينما.أسفاواْالبفداك.أضالوا-لحا!ا)26(الميلادىقبل:الخاسي

كتابالانجيليحثببرجالاسلامإن)ب(؟."اسرائيلبئىأنبياءتإرينيتحكبئ

.ْالعىدفيأدظ..الموجودغعر؟إلسلانمعيسبمْعليهعلىالمنزك.زجلجمزْاللى

اناجيلأربعةوانناواحدات،ْا.ئجيلاليسْالمستيعئداالاَدْالجديد

رسائلإبعهدِ.الجديدتضين!لنا،وجموحناولوقأومرقملييشالىتنسب

عنعبارةمصرتجيالموجودةأكبنيبدسامتإبنجسخأفي)ب(..أخرى

لأن،الأضلإ.غيبمالترجبة0أنالمقرو!ومن،اليوئا.نيةءعنعرجميةترجمة

lمن1المادةْ)23(ْ قانونفي12المادةعببت.!التئ1655لشلا.61،ا"هاندنْرقم

الضانبةاانسدطةابفإنولأالإخيراونالفامذاالنىئم4691"لسنة47!رقمالقظءنظام

علنصت،691"لسنة43رقمالتنونمناثالمادةومن6591لسدة3،رقم

لحكلم.hنلى

.الماند:سورة44الآبةمن)28(

814.1؟)02. Vالماندةصرة.،

-اخاضس15ضالزواجفوانجعرب!مايهْدىغنيماحداليهأضار-جيديس،26،
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تكونوقد،الأضلمنفهمهالذىالمعنىعنالمترجمتعبيرالترجمة

كلامنا.ْلأنها7قرال!ترأنترجمةتعتبرلاولهذا،أخزىمعانَى-هناك

بترجمةالصلاةتجوزلاولفدْا،العالمينرب-للامالقرأنإبينماْالمترجم

القرأنبينماالقرأنترجمةيمسواأنالمطهرينلغ!يرويجوزالقرأن

النظرةاختلإفمنالرغمع!أنهونر!..اطهرودظالايمسهلا

أمرنا!الرسولأنالا)متابأهلنظرةعنوالائجيلللتوراةالاسلامية

النصوصار!يحتاكمونيتر!لهمكانكما،يكينونرماالذمةأهلبتركا

محليهمجة-لتبهمتعتبووبالتالى،)27(-لتبهممناإيدكرونهاالتى

.ْجماويتحا-لمون

wilاصتكم61111 JAIمنالفقهاءفمن"مملمقاضالىمة

سماععمموبينالذمةاهلبينالحيبينالخيارللفاضق.اثسلم"أنواى

اعرضأوبينهمفان!يجاوْوكفان".ْتعِالىةلقوله،ذللبا،/.ْالدعوى

بينهمفاصكمصكمتوان،شيئافلنْيضرؤكعنهغتعرضىوا!،صنهم.

إضتصاصيرىمنالفقها+ومن()8؟،المذمنطينبجباوو.ان"،لقسطابخ

أن.يعكمعلىتأشسأ،لهخيارنجلاالذمةأهلبالقضلْبيقالمسلنمانقاضى

مصدقابالحقالكالاباليكوأنجزبنا"":اتعالىبمولهنشخ.السابفة-قذالأية

تتبعولاالةأقىل-نجمابينهملاحكم،،غليهؤمهيعناالكتاب"يديه:فنبيقْلما

مذمبهوالأخيرالؤاى)93(.وهذا.،..كلالحقمنابءكععااهو)+هم.

ممبر.فىببما"المعمولةألأحثاف

يرىمنالنتىا،ةمن،الدمةجمإْ.أملالمسلمالقاض!ؤاذا.حكم

علىالذمةاهليترانيرىمنومنهم،ابسلمين.عنيهم0احكانم0لًطبيق

يكنلمماالاسلاميةالثريعةلأحكاممخالفاولو..انحقدعتدفمصحاذاقراجم

من-للبحقوقيتعلقفيماعليهمالابملاميةلنريعةْاتمابق..:.ثمباك،زمزداجا

فىبهالمحعولالأحنافمذهبهوالأخيرالرأىوهذا.وو)جباتهالزوجين

.)03(مصر

6691-!الأولااماب-والدينالاقثععاد"بينالاصرةنظامليالأضيوطيانيىوئروت

.379عى

بهدعا.،سا58من2بالجابىروكثيرابغكلقسيرفي.للىل!مثالاالظر270،).

.للافدةسورة5142!ةكا.)28،

.-المالدةصوزة-LAا؟يةش،36،

عيلا.امددمعافىلل!الوسلعود)03
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إلمسلمبئَالقبإقىْفبِختصيْو!مىسسببئ!قله!إعمْنى..أمإ.الفصل-

...إفي(إأجبهامبا؟مْيبما..وفق:ويقضى.،الاسلامي!بحةأبثمشفىخلاتْبخلا-.

.إبلصدرهنيإلإشنلامي!.بإنْ.ْالثصريعلأمصربْىءم1لأ71دش!تورويقض

!ثبرعيةرايناْوقد-تبدِباها-!بعدمن!.:3م).مصردْىللتشريعالزئيسى.

منيغيرولا-؟َالأيبرةنظإ؟لْىالديئييماشزائعبنالى.يالذمة.اهلاحتكام

الالتجاهننهو!ابذمةاهل؟ايإمروليإجبراذا-رأينافي-ْالأمر-ضىء

المحاكم.فى..هذهديبيهنءلأ()2يراهالاععباراتلا!ثراف!تخضعمحاكمالى

الخاصة.لششائعهموفقاالذمةاهلبينيقضواأنالمسلمينكيرللقضاة

إيواطئيقيإبْمئن!نه4:.:ائمادة0مْئلإ!\..يقْصْى!فيدشتورأرْغير

الجنسب!ي!يي!.ش-ذل!بيتهمتمييزءلاوا-لواجمنات01،لحقوقفتساوونْفتى"

انجو.يطبقا5.حبهم+هدإ!النصي.ومقتفىها.لعقيدةاو.المديناو.اللغة)والاصملىاو

نتكا-؟.:ونماالم!ملعينا!لصرجمهغلىيطبقمادالمسميحيين)بيهؤدفِنالمضريينعلىْ

بقا،لنساالجبهم:مقتضىا،فانةالمنملحايهييهل.المصر:.علىتطبقالاسلاميةَالسربفة

ع!-الاغلبية.يمبملىالذىا!كغ4:لانالمشلمين.غيركذلث!عك.المصريينتطبق!انق

يمقراطيةهإلك!الدولىجفيغفئمطبقديمقزاطئ*"فبدأ.وهدْا!-الاقبيبماعلىِيدىَإ

الععرفيإلقإنون!!االتنظيميسص-لطا،المشتيحئالقر.فىالحابمفىوبالذاتْ

امتيازات،:دون-لميةالمواطنيز!،علىتط!يقالقىنعةنوالقاالقاعدةتوحيدالىالحاضر

وامثلاالمسلمونالانجليزيتمتعْلاولهف!ا،للأقلياتقضائيةأوثمبميعية

بلادهم،مْنىإقضاكليلأتأوْكشرإيعيةامتيأرْاتْ.بأية؟ْالمبسلنَؤقْ-الفرئسيؤن

المزا-طين..كأ.س..بخلا!غيرفم،مقعلىيسرىكفا.بلذهمقائؤفيعليقويرن

ؤاليهوديةالمننسيحيه.ْالاقذيات-فيئهاْتتمتْغْحيثاسميةانْبلادفنىالحال

النمتارىالنائونْتختلفْعن-قدة!التنئالخاضةنثرإئ!غهاْ%لديتيةْبتطبيق

.تاغلبيةالأعلى

معيتعاليضىلابماالدستيىرمن04المادةتقسراننزىذلكومع

لتتَشريع،الرئيسىالمصدرالاسلاميةالث!ريعةتجعلالتىمنه2المادة

اشاسياالتشريعهذاكانولوحتىأى،التثبريعهذائ!م-لانأيا

ناساال!سنجأأحكامْلهختعنبعفىْعدا.ْالمسلعينعلالمطبقةالأخكامومى)9!

.لذمى.كليعنهاضعن!صنغاللنناللؤْ؟صقهلىمتقومامالايعنبوبروالخنقالخعر

979؟!الإسلاميةالثشبة0ْوكلعلبيقالقالوق"ْلمراسةالمدخلكتابناالظ!)32(

oil ,? a%.
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الشريعةأحكامالدسثورقطسفادةتخالتطانيجوزلاوبالتالى،-لالدصصئور

سصرائبهماليابذاةاهلبإحتبهايمتجيئز.إلافطسمية:وإلابريبيما..3(.-يبمالاسصطمي

إلخاصبيما.،المربصية

،..سببرائفهيمِاليمةْاللىأهل!-إاحتكايموديصصتوبىيا،!ثرغا،.يجوفيدْلبظ-لييبهك..

إْا-َةَالإلمبمةفالإْملْىالدبئئة

علىتطبقمبىحدةبقواعذيضدرقانوئا.أبئْ+ايماشمببئنجق.فييئَبنى:

صاطوافْتقرهانلايخدعموفاألذمةْأفلأؤا!رييقالمهـمنيحيينجهْيع

ضها-لائ!مْنغليهمنهاطائفةة!ْفافي)!-)غترضتعليفابحيظبق)نتيالدفأ!

ظبيق،+رسالا-اغتبرالخاضةشبريعتهاأتباعهاعلى"ْا"لمخا-لنمْتطبقأنْ!ثرعا

لقمؤاغدلمخالفتة-ْادستوركطانخيرْنجزا2أتباعها"ْعلىافصأئين.ْ.المونجداحكاْئمْ

بعبرءكثفضىؤهبىفصبرلىقلتئصريعالرئي!ىا!مصدرالأسصلاميهعزوهرالثصشيغة

"ْيديئونوماالذمةأهل

الديمقراطبةالنظمسائرالاسلاميلأالخريعةاثسيقآ-الإجمكا.وبهذه.

الادْلكوما.،الأغنبيةشربعةسكنتختلفقدالثىتالبيق-.شريعبما-الالحليبمالْى.

لهنظيولاتسإمحاالذكل!.أهلمعوقسامحهاميلأ+الاولالشسعة.لماحة

الذ/لرسصاسلفالئحوعلى.أهلْا.لكتاسطمحالاسلإمية.ايثصصسيعةوتسامطس.

بينالدينىالخلافعنتقفللا)،لاشلامبةالشبريعةانمنالركمعلىمقرر

بموإلمسذمارستإطسأهاس

الكعاسطأسرنظرةاسكريمالقرأنفىوجلعزاللهوضطسكيفتأمل

بعدمنيردونكملوالكتاسطأهلمنكصسيرود5:سبحانهفقالللمسلمين

!اعفوا،الحقلهَمتبيقمابعدمنانفسهمعندمنحسدا!لفاراايمانكم

اتبعثم،34،،قديرشىه-للعلىاللهادْ،بأمرهاللهيإقيحتىواصعحوا

عنكترضىولن5ْ:تعالىفقالاسودبتحدْير.بقليلفيلكبعدا.لبيانهذا

ولئن،الهدسطهواللههدسظانقل،ملتهمْثتبعحتصسالنصسإردسولااليهيرد

،)35(نضيرولاولىمناللهمنمالثاالعلمبنجاءكابذيبعداهوا!هماتبغت

(Y)1للقانونالايضاحيلأالمذكرأفىاليهاوأثار-tv5591لسنة.

.53Nص9بكئبرابنتمسيروافن!البقرةمورة6.لأالأية)ثع!

37-96والبعرةسورة50Nا؟ياتكذلكوانظر.الب!رةسورة%0Tالآية35()

.الماندةصورة5'و51وععرانالصور-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-22-

دالى،اثسطعالققبة!الكتابْأهلنمملوك!امزبمالقرأققسموقدْ.

خمهمصودةخاقربهومنومنيمعداونهفىالمشتدفمنم،أنماروثلاثة

عدازة.الناسأضمدهـلتيدن:افيهجكعتبماجلتابولىفقال!،صالحةأمة

أمنواللدييمود-اقربهمولت!ن،اشركواوالذيناليهودمنوا2للذين

وانفمورعباناقسبسبنمنهمبأنذلك،ذصحارىاناقالواالذين

منثفيضاعينهمتر!الريبمول.الىابزلماسمعواواذا.يستكبروقلا

!)36(.،ْالثبباهدينمجفاكتبناأمناربتالِقولونانحقفيعرفوامناالدمج

جبلاللهبقولامتابأهلفي.المبالجةالامةالىابكريم-العرأنيشميرثم

إئأءإلمهأياتيثلوققائمةْ+أمةإنكتابإهلمن،سواءليسوا،فعهثناوخه

بالمحجنبرومْ!-.دلأمروبْىالآحربىالمومبالدهلومئودْ.-لسجدوبْى.وهمالدمل

وماإ!حالخين-:.1منوأؤلثك6الخيراتفىويسمارعونالمنكرعنوينهون

13!الا،بألمتقينعليموالله5يكفرَو.فلنخيرفنبفحلوا

:تسامبم.محلعهغت؟منجببعا"ألممنملعين-ؤنجلعزاللهيأبر-للهذلكوربنهم

اتل-الكتافبقيذلواْولا":وقطلى"ْتباركفيقولا:،ْالكتالبأهلتجاه

أنقلىبالةوقؤلواصإمتعكاْ-،.منهغ!طلةوآالذينالاأخسنهىبالتىالا

.38()،مسلعونلهونحنواحدوالهيوابهنااليكم.وأنزلالينا

الكتاب-أتلماقل،!سبحانةبقولهالجدالا.مثلا.لهذاالذهويضرب

حمكمنيضابهذثبشكولااللهالانعبدالاوبينكمبينناسواءكنمةالى-بلوا

،ناااضمهذزافقوبواَتولوافان،اللهدونمناربابابعضابعضنايتخذولا

،:.)!3(..ءء!ملمودْ

.ْبرالرفبانالب!اوم!ونجصى-.الئطكىفيونزلتاا!المإئم!سورة83و83الآيتاق.،،36ْ(

أإلنصارىمنلجاتهفينزلناوقيبر،مريمصورةطاببابىبنجعنرعيهمقراعن!عاضطه

إعيدهغ:لاضس!سع!.فليا!الثرإنعليهم،.لتلاوسلمعليبمااللهعو-اللهرصول!ثلىثدمت

بعدماءوما35.هعي6-العرطبىضسيرالظر.بهوأشواالدععسن

اْ-ككيزآبنقشيرْوائظر.عمرانالصورة15!-39؟الآيات3(الأ

.367ص

6ا)38( .!iالعدكبوتصورة.."

.عرانالسعور-64ا؟بلأ)36(

http://www.al-maktabeh.com



لأْودكالقمنيغا

فى

المبع!لمين"بفعرالمعربينعلالتطبيقالواجبالقانوز،،
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الأولىالسم

!االهملمينغيرالمعريبنعلىالقطبيقالواجبالظنون"

الاسرةنظام!ما

ا!سعية:الث!ريعةاحكامأوالمسلمة!يرالطانفةلانون-6

يحدد55!1لسنة462رقمالقانونصدرالقضاءتوحيدأثرعلى

فنصتبالمحاكمالمسلملأكيرالا!رةنفلامعلىالتطبيقالواجبالقانون

:أنع!السادسةالمادة

الشخصيةهلlبالأحوالمتعلقةالمنازعاتفىالإحكامتصدر-1،

مقررهولماطبقاالثمشعيةالمحا-لماختصاصفنأصنلا--لانتالتىوالوفْ

منالراجعبتطبيقتقضوهوهى)المذكورةالمحاكملائحةمن028بالمادة

خاصلأ(قوانينفيهتصدرلمفيماالحنفىالمذهب

لذمصريينالثمض!يةبالاجوالالمتعلقةلذمنازعاتبالنسبلأأما-2

منظمةمليةقضائيةجهاتلهمالذينوالملةالطائفةوالمتحدىالمسلمينغير

وفقاالعامالنظامنطاقفىالأحكامنتصدرالقانونهذاصدوروقت

.،لئمريعتهم

الفقرةتطبهقفىيؤثرلا"انهعلىمنهالسابعةالمادةنصتكما

الخصوماحديخرجبماالملةأوالطائفةتغييرالمعقدمةالمادةمنالثانية

الاسلامالىالتقييركاناذاالاالدعوىسيراثناءأخرىادطائفيةوحدةعن

.،القانونهذامنالسادسةالمادةمنالاولىالفقرةفتطبق

فىالتطبيقالواجبالقانونانالسابقينالنصينمنويؤخلى

الطائفةشريعةهوالمسذمينغيرللمصرييقالشخضيةالاحوالمساذل

المذع!بمنالراجحفىمتممللأالاسلاميةالثصريعأاحكامأوالمسذمةغير

خاصة.قوانينبهتصدرلمفيماالحنذى
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الأولالبالبه

الحمملمبنغيرا!ريينعلىالطائفيةالشريعةتطبيق

.ا:التطبيق-.الواجبلأالطأئفيةالمقمعودبالثصريعة-7

تكؤنقدالكتابأهلمنالمسلمةغيرالطوائفشرائعانعرفنا

وإلشريعمبما-..مصرفىالش!ية.،لاصالامسائلعلىالتطبيقواجبة

.،أطرافجكللهاالتابعالطائغةشريعةصالتطبيقالواجبةالطائفية

التحديد:وجه.ع!وهى..الدعوىرفعوقتالنزاع

ثوذكس؟ايارالأقباورشريعة(()

الارثولأكس.الرونمشريفةْ)ب(

الارثوذكس.السريانشريعة)ب(

الارثوذ-لس.الأرمنثريعة(د)

الكاثوليكية..الطوائفبشريعة)ص(

البروتستانت.شريعة(.و)

الربانييق-.اليهودشريعة(ز)

الثرائي!.اليهودشريبة().ح

فيماالراىاختلفإنهغير،مصادرهْلهالثصرائع!ذهمنو-لل

،منهاْيعتبرومالااحكامه-عليالتعويلوينبضالمصادرهذهمنيعتبر

رايين:علىوذلك

الشعاوية-الكتبهىالدينيةالثصريعةْمصادرانالى)1(أولهماذهب

المجألسامامالعملعليهاجرىالتىالقواعدفىحجةلاوانهفحمسب

الاخيرةالقواعدهذهانأص!احماعلىوذلك،طائفةلكلبالنسبةالملية

ان!ساذدالاسلامىالعرفمنأوالغالبفىالرومانىالقانونمنمستمدة

كانواذا،النصارىاوْاليهودمشريعةمنيعتبرانلاوهماالثصرقبلادش

قدعرففهوالفواغد5بهالأخدعلىجرىقدالتصارىاواليهودعرف

فلافاسداعرلاعنكئذويعتبؤعندهمالمقدسالكتأبنصوصيخالف

991عي37صالمحاماة56!1لسمة2،ا!فية21/3/1656فىالابتذانياقنا)1(

؟91-1!1صوجعطخفاجىفىاليهاالمشارالأحكاموانظر
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واخيرا.نصهناكيكنلمافا.الاللعرفيلجألاأنهعنفضلا،بهيعضد

للقوكوجهفلاثمومناْلقو)غدمذهعلتصعق!مالحا-لمةالسلطةفان

وابتعاضيئ.للقضاةبالزامها

الكض!صابعلىتقتصرلاالثريعة.صبادرأنالىالثانىالراىوذهب

(لشريفة؟تطبيقْمن5591لسنة462،لقانونواضعقصدوانمااقدس

قضائتافى.المليةالمجالسعليهاجرتافتىالأصكامتطبيقالطائفية

.جاء،والتىالق،نونلهذا-التفسيريةالمذ-لرةمنوأضحوضذاةْالغائهاقبل

مظانها..مرفق.مبععرةالمجالساكثرتطبعها-لاناالتىالقواعدانبها

رجالمن-المجتهدينلبعضوتأويلاتوشروحالسعاويةالكتبمتون

jaمصامنوالعرف،العطبيقذلكعلىالعرفجرىوقد.الكهنوت

الأسسةنجلاقاتبثمأنالمقدسقبالكتابوردماانعنفضلامذا"القانون

الذىهوالأ-يزإالرأىوهذا،عليهالاقعصاريمكنولاويسيومجعل

.إ.)3والعضاء)2(الفقهذنىساد

ألطاممما:الث!ريعلأظبيقمد!اذعشروكل-8

ان5591لس!ضة862القانونمن7و6المادتيننع!منيبدر

شروروْ.وانتفإ+بتوافر-ثلا-ثةتنحقدالمسلعةغيرالطائفةلقانونالولاية

الطائفة0فىاتخادهناكيكونان(1):فهىالشروروأما.مانعين

لحبهمقواجمدالقانرنوضبموقد.الدعوىرفععندالمسلعةغيرالملةاو

فىالنزأعيكؤنان)ب(.الدعوىرفعوبعدقبلالملةأوالطائغةتغيير

ومضظمؤضاه.ملىللطائفةيكوبئان)ب(..الشخصمية.ا؟حوالمسائل

للنظامالمجائفةقانونمخالفةبهماابانحان...وأماالقانونضدورتبل

أجدهاأوالثمروووهذةتتوالحرلنمفادْا،الأسلامواعتناقمصرسْالعام

ضوْمابحسبالاسلامعةالعصريعةاحكامتطبيقتح!،مانعقاماو

تفصبيلونتناول،الئمرعيةالمحا-لمجلائحةمن028بالماذةعليهمنصؤص.

-:يلفيماذلك

لإ،\ضفىجْوتومْيقبعدما01و.تص!اصاعيلواهاب8+مىسلامةاجمعد..)2(

الأحوالاقيطفرات8فىالاموانىوحتام72صبطربىرحلس.048.صالئرقإبرلى-وجيل

؟5صيحيىا،دودوعبد6.لأص07/71مذ!لراتفيهـالمبمليئللصمريينالئمخعية

.72صوصبشونعى

(T)صكلا-6!--يم8ْلثةثالقضية03/12/0168فىالنقفىمحكعةأخنت،به+

.علمدلوله،قنبلا..شريحتم.لفظ+ثوبه-67-صلأ068صنة1ءلدا!ن!ك

http://www.al-maktabeh.com
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:01؟لاجبىالهإببمنإِظ!ْقئة.الئزا.عا.جمنان:دلا!لأدمثبزكل-.9

بْمبر؟لْئاشلطاناالمب!بماائصْاليي:نين.لعواانلمشىابملرغليعلىْلا.

.بن-لانجمين.اذامابلعرفبمام!4مممإلةوشكييفةْالشنانضميةممائل؟الاصؤال

.(بدئىا..).مالمحرىاكانونلقو،عد.ؤنقا..يتغالأ!واك.ابثسضهةمسائل

نئلااابزوإجفيعشى،ببرفىابيسإرجمةالدبيةالئرا-ئح-للقواعذومى

مسائلببن:ْ،إلجسماني.الإئضمإل.ايضايحتبركعا.المنسائلأْ.منصد+وا.لطلاق

ابئ؟ارنجتم-لذللثتعتبر؟اطو،لفاالمسيحيبما1بحفنلانالثح!ةالأصوالى

..الاسلاميةالثصريعةتقر.لا-لعابهتحترفلااسلاميلأنجعركمااخرطوائف

01وبكدا.

.القبرثا.فىأيطا.ليافىْ-ئشاْافحطلأحالثنمضية.َالإْحوالطحهـاس.

للقانونتضبعانيبيا!لانتفعد!.،لميملادكب.عثمبرفيالهل!تعث!راكنائي

اتجبراعداَيببتتبعْليجؤدمجلىنفودْ:اقالي!هااامناقليمِبكل-.وكانالرومانجئ

المحَلى،إالفآنوئيْ"-ألقوإجم!َْخدْة؟وتئسكلفياالطظنين.قحكمقانونية

+دتبتنيةعليالايطاْلىالفانؤنققهاءاسطلعادأذلكواسشمبع.للاكليم

ألقْانؤن:،،ْعنلهتممييزا،!،ه،3هصسال"بأنهالمحلىا!قائوفي

م!مثمالروه!ان!دم.؟.المنلعائونعلىليلن-لانالذئ-ْأ!)-.

تتعلق،احْزىبالاكمخاصاتتعلق.اص!نوالىالى"الاحوال"ْالدهه

ايئمإءيهانجبر!لامتحخإبق-Iعلإقإتعلىاكامهاتيمرى..،كالاولى3؟لأموا.له

آليقسيم.ءس.وذاغ.معينأقليميخطاقفىإ.!رق!منهكلالثانيةترىبينما

الأموألواصوالالشمخسيةألاصالفكانتالمدنىالمانونفقهودخلى

تحدلددوَزخا.قْي؟النئزلةْلهذ.ْوكادْ-ةالمح!ي!ئما:أْنجالإنجوْالافضاولدفي)

.أخضعآلثتمضنيةالأقىالمن.ْ-لانْففا،معرشْالقاف!مافهالاخت!داعو

.أخرىبقواعدضعكدلكيكنلمومما8عامة-اتاعلة،الدينىاهأفونلولإية

الملى.الافا.نجهاتتطبقهط"كافتكلاليخصرلى،-ْبلي،حذماَالسطويةامنبقيجا.ما

.؟..(ي!رلإذك!الأقبامك389؟.عدْ.جموت؟لك).ومنئافدةنربظباعتجار.النإنهاقبل

مجعرعاْلأ6لمض26/6و303.ص27سالاص!ممبعوغاأبر\/*69شقوأ!نا

ؤننفى843ص23ْالسابعةْسالمجدعة.الم.ْ/1672ولتفتى87ةص24الأح!لمءِص

ضاجيْ.ة!الأخرئالمعكلأحكاموأكرْ*لأش22سالسابقةالمجموعةلا؟12/91؟لم

164الئضيا17/2/1658.فىا!امرةالتننافومدها،02-091صوجحه؟

.!!.،؟.8ت74صحنلأ
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الشخصية،الاحوال"لتعريفةعديدئمحاولاتهناككانتوقد

.)بئتتممه-ألاجئبى.ذبكحإول3:لها:..إ.جافعتعريفاكأْاألأفتداءتعذزْولكن

فىالصادرصكهلفىالنقفىمحكمةذلكوحاولت)4(والمصرى

لائجمةمن1إالماكةنئالمصرىالمث!مزعذلكلحاواكم)5(/6/34!11(

يلبجابهمثإلقفمائىالت!نظيم.لائحةمن3ْفيالاهليةْؤالمادةاَلمحا!لمترتيب

لاختضاصي.،المنظملأ.379لستة019جمقانونالمر!نموممن2والمادةالمختلطةْ

14..منتو13ْابادتيْناالش!حية-وبْنئالالاحوبمسائلالمصريةالمحاكم

المواذ..ج!يعهجبما.ومذه..القضاءنظامبشأدط9؟!1لسنة147القانون

.الشضنية-ال!.ألاخوالالمحاولاتهذهمجعوعمن.يؤخذانهغير.ألغيت

مر،:

اوصايةْواوالولايةواهليتهمالاشخامىبحالةالمتعلقةالمسائل(1)

..ميت!إ!انقبمدداعتباروالغيبةبالادارة.والاذفىوالحجروالقوأمة

"والزوانجَوئظا!-لالخطبةالانبرةبنظامالمععنعبماالمسائْل!ب)

والئسسب.الجسهانىوالانقصالةْبرالتطذيقوالطلاقالزوجينب!الاموانا

المواريث.و-لدللق.والامثبهاليألاقاوببينبالنفقةولالتزاموالتينى

-.والهباتوالوصايا

الدهيبى-القانبرقيعهد-إلىالتىالثمعخصيةالاحوالى9مسائلسهذء

ص!ذه..*بعضأخرتجالمصرىانمثصرعالظغيو.فيهابالحكم-الاصلفى

جعيغ-عل-يسرىْعإمائيفا.تشريعاْوقنقانذيئىالقانورْولايةمئنالمسائل

في"وهلىةا.إلمنعممافىْمشلميق-ْةْوغيرمسَلميقالمعريين

ويخكمها.انجتأنوقَبالادأبرةْوالاذْن.والتوابةوالولايةالاملية(!)

اجكإبمام!(:48:؟4المواد)االمدئنىوالقافون.%%aVلشئبماNلأtرقم

فؤضتوك!اْككونالتىالم!مانلصالنخميماالأحوالهأتالىرأىفذهب4،)

منو!لل،الشضالقانونيحكمهاالتىالمسانلانهاالىأخرراىذمببينعاالأضخاص

منقفيرهد.مونجبو!ا.:الإضباصالمساندمنكثيرصودخلافانادلأنففدمحدارابين

ابراىمنيناليمع!،الحيبية.الأصالامنفتمتبرالايوال!موضؤصاامالخصيةا!الاحوا

إلحليسِتقيمْبمئىالئضالعإنجونحكبهاالتىالمسافلتحدممديكغ!ليفافهكا،الأ،د

منكانتاذامالمعرنبماة!دنحلحإلة!للبحتالى.نالثفريهتاتجهوقدأ!الثانىبالراى

ابشيضيبماالاجوالييجعل.الذىالامرإلعييةاالاحوامنإمالث!ضيةالأحوالى

.عامضابدبلا

.791ص1-التواعدمجعوعة-نتض(5)
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والقانون02!1لسنة25رقمالقانونفينظمهامبتا!راعتبإر.إبفقودإلغيبة...

مدنى.rv-للمادةتظبيقاإلاسلاميةالثصريعِةوقوأعذ9ْ؟!\.تجسنة.؟؟-.رتجم

.(000الى2ْ68،لمواد)المدنىالقانونويحكمهاْالهبةْ)ب(

مدذى615المادةفقد.نعحتالوضية6ما:والمواريثالؤساياإب!

فيإلصادرةوالقوائىالاشلامعة.الثصريعةأحاكامغبيهمات!نرىأنْجملي

با.لنسبةو-لذلك،46!\لسئة71رقمالقانون"القؤانينْفذهبثبانها"،-وأفم

وتحديدالورثةاتغيين8:ان"علىمدثى875-.المادةنصت"نلمياريث

أحكامشأنهاْلحىتسرئاليهمالتر-لةأمواكوانتقالالإرث0فيْأنضبائبم

.القموانينهدْةوأهنم.5شأنهمادْى.الصادرةوااقوانينألاسلاميةْألبزيعبما

والمواريثالوصايا.احكامْانذلكويعنىة43!ألسنة77رقمالقاتوبئ

؟مشلميق.وغيرالمصرييىْ.مسلمينلجبيعبألنسبةمو!لمقْايعبحتْ

بالنسة.أذهالى)6(القضأءودْىدْتىخالققهىذصبْز3ذلكوبعَْ

..طائفتهمقانونتطبيقْعلىْالورثة.جعيع.إ-تفقاذا-.والوصنايالئعواريث.

ناعلى،.الوصيبماخ.وقانونانمواريثقاْئوقْاأخكأم،دؤنطتطبيقهتغين

باعتبارهاالاسلاميةالشريعةقواعدالىوازثاييتبرمنتحديدشيرجع

منالاولىبالمادةالراىْ-هذا"ويحتج.مصرْش،َللمؤارش!العإف!ألثبتريعة.

المواريث"+قوانيقأنعلى-نصنت؟،:لأا-والتىنشةة؟رتئمألقأئؤنْ

يتفلقفيماالبلد-قانونهىالاسلافية-فيقماأنشريعةوأحكابموالوصية

لورثتهفيزمنذلمغيز.الموزثبهماناذاْانهغ!.؟نمؤازيثْوالوصايا

نأكلىيتفقؤاانوالومنيةالميز.اثازقؤانيهطْلأسلافيةالشريعةْخبهمْفىْ

!ادْ،اهفماالىالراىهدْاويدْهب،ْسْالمتولثصريحةطبكاْْ-برنْالتبىهيث

من1!وه875بالمادتينينسخ"لم(4491-نشئةالصادرأالأخْيزْالقانوق

(4891لسثة?\'qرقمبا،لقانون.صدرلاحققانون!ْؤهؤ)ألمدنى3ْْالعانو

52رقمالقانمونجكمبينما.بمامالمادتينهإتيننصياندأساسجملى-

ولوجتىالخأصبالنضْبنسخالباموالنص،خاصن404!\.حكم.بمببن!

بمثابةيعتبرهناالورثةاتفاقانالىهرا.للث!انىلاحقاالاوككان

فىالتخارجبشبهوهوالميراثقانونفىالمبينالتر-لةلتقسبيبمتعديل

جاممز:والتخارصأ.الميراث.

ونوليق2؟صصلامةواحمد3ولعىالمرافعاتعنكحابفىالوفاابواححد1()

التيالأحكاموانظو27صيحىالبرد،!وعبد36ضءبطرصوحلسث8صفرج

اليها.اثاروا
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إضنبحتبرالوصأياْألمؤأريثأخكامابْ-ا1،1احريبنامع-ولرى!.

يخهاوتظبجطمجسذعشوغنرفصلمشالمصسيشلجعيعبالنسبةموحدة

ا+لئصريعةوأجكام164إلسنهإل!ي؟491لإ-ب!ببئبما-القانونيق.7أحكام

غ!يرهيزاثحكمابه(وود1684ْلسنة502!رقمالقانونلأن،الاسلامية

مدنى.و.08761إلمادتايهفىجمطبقا.إبجكمهذ)وردعقيدا..بينما.المسلغ

المطلقيخملفلاالسبنننجنىواتحداالبمفئا،والمقيذالمطلقاختلسوإذا.

صكغلفشنئبراي!بعحاله:بثل!لبليهنآوا.لمرجا.ثن،بمربن!الاانلعيدْعلى

المذكرةلإن!ا؟لأالسنَة520ْآلقنانرنيحدنمفيءضوء.:الجدننى-القانون

اسيلمينوغيزببعملميقالمعريينب!بْبرحتالجدِنيئابلقإنونالايقعاحية

جميجسااتققبىالمبرللا.برجدْبقأنجودْجو؟.إلأ75؟ابلادتيىْبمقتفىيخضعون.

فهىدلالةمنَ،تخبل!لاالايفمأحيةوالمذكرة.قانؤن.-ملتبمتطبيقعلى.ْ

علىالاتِفاقبأنالةولأم!.وضصود.القانوبئفياضعا.الْجااليتشير

التشارجلانءالفارقمعقياس!والتخارجيحدلئفةالطةانونتطبيق

مجعلاولوالوارتنصيبوظهورالميرإبثن.فيالحقثبوتيبعدالابتملا

،التطارجلنتائجمماثلةينجتائجيسبمجفيتدالطائقةستجانون،.تطبيق.نجينما.

قالْؤنقطبيقعلى.الاتفاقبينمامبلؤبمعوفنيقا+يتمثم.ائه.-التخارفي

الميراثلقانود!الم!بعيننجيروضموع.يخيبمابلن!ي!بمترطه-لاالطائفة.

يتققيواالط1لبمبل،احفوتجنيمْىإلتصر!لْى.الورثةحريةيمعادلي.لا.

الابْ!بر.الرآىْوبدْا.دْاته*؟.الميراثانونقالجبقا.-لنصحفر.التخارج-علط

.ْنر.؟..؟.(Aإالنقفىجبهبةب!اخذدقالة.عتهو

إلمحبشبية..الأصاليمسا-ئلبقيغتبزا.لنصحب)ثياتس.)نويلاحظ-

دعوكلا!تقرعتاذاافهعْير3-،الدينىالتانويْىلولاية.الاصللحى.تحْفجمعالتى

ونجغايتمابورئة.تبيين.فالتالمسلمغير.تركةسْ،رثذعوممطكنالنمنمعب

.برفبرذللثشمأ!ا.في-الصادرة.-والقؤ،نيمْالإسلامية0يعةالثش".لاخكام

.)9(اةإبتولْىبعريعبما!ئحْرأو-7.لثض.النسبثبوت-.مذىغنالنظز

.الاكوالالدوظة.مق-.أغعبأرالى-القفمآة-ْاخكاممعظما،تجهتةْوقدْ-َ

مدْاالةقهوينتقدته1(اجندينى.)العانبرفي.إلولايةثخضعلاالتبىالعينية

(V)صقالثشقا،ىرجْميل76عقالئسضنيةالأ!واداصولاصعاعيلَفىاماب،\

فيالئرقاوىانعمومبد1لا5صالمرافعأتفىشفورمزلى27مىانىالاسِو-حمام

قىم!الملكية!لتبوش"39بندْالحئنظريةدىالعدةاضوعبد161عىالمرانحات

.4صشننبلبيبوسمد-.04عيالترقاوىوجميل!5/502وات،ورلى385بخدبمرة،

.6؟،ص15صالأحكاممجحؤغة1/4166/ثنقنى)8(

أَ.36عى1ْ-القواعدمجموكة18/6/11fcةضى(6)

.911صلأبالتواعدمجموعة91ث3/5/3لانشى)01،
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يعدوهوالزوجينبينالمالىالنظاممنالدوطةانيأساسعلالاتجاه

.)11(الشخصيةالالاحهمن

لولايةبقيتالتىالشضميةالاحوالمسائلانالقولخلاصة

وأئارهبعقدماتهالزو)جخاصوبوجهالاسرةمسانلهىالدينىالقانون

.والاصهارالاقارببينوالنفقاتالاولادوحقوقاواتحلاله

الثمضة:الا!ووراصطلاحصلعنالغهفرؤوة-لأ.

لاصطلاحاستعمالهالمصرىالعانونىالفعهعلنأخذانبقى

أخراصطلاحعن.البحثدونالاجنبئالفقهمناخذاالسُضيةالاحوال

لهفىعايضصانأرادعندمامعلاالاجتلاععلمخذ.المعنىمحدد

العائلى+الاجتماعيي5النرع:هذاسمىالشضيةالاحوالمسائليتناول

الفقهفىالش!ضيةالاحوالاصطلاحاستعمالعنالعدولغرورةونرى

قديمةخاصةوطروفبيئتناغيربيئةفىلئأالاصطلاحهذمالانالمربى

وضعفىالاصطلاحهذاأصحابعجزوقد،بفانتقيدانينبغىلا

لغتنامنمصطلحاتناناخذانوينبض،لغموضهلهمانعجامعتعريفْ

نشالقا!رحاقامةفىلازباوليسبى،فيهعوجلاالعربى.واللسان،العربية

المصبلحاتمعان!معمتفقةمصطلحاتهمعانىت!ونانالعربىالمضرى

تفضيلهيتمعربىمصطلحعننبحثانالمقبولمنوليس،الاجلبية

المعقولبل،-الشضيةبالاحوالالاجنبىالفقهيدعؤهاوروبىجسمعلى

هذاوبيكناذهانمدافئواضحةمحانعنتعبربمصطلحاتناْتىْأن

.(12)مثلاالعائلةأوالأرةأحكاما،صطلح

وأ!لة:الطائفةاتحاد:الثانىالثركل-لأ9

اتصاد،.الم!لمينغيرلطائفةالدينيةالشريعةلتطبيقيشتررو

التىالعلافة0طرفاهنابالخصوموالمقصود.والملةالطائفةفىالضوم

.)11(النزاعبمب!ببهاأوعنهانشأ

/569؟4/ثفيمرةاواستنناف.37صفرءوتوفيق37ضصلامةاحعد)91(

السابق،الموفعفىسلامةاحطاليهاشارق73لهسنةثداف!ضية

.الأسرةباحكامالكتابمذانس!يةالدعاناLومذات)12(

"نطانفةة!"باشحادممافالصبرة.الحكسأوزوجتهعلدعرلىالزوجرفعفاذا)3؟(

الطانفةنىعليهوالمدفىالمدسباتحادفالحبرةقريبهعلنفقلأدعوىقريبرفعاوافى،والملة

باتحادفالعبر-لسخْعقدفنايطلبوز،جتهزوجع!دعولىأباوامرأةرفعت،اذا.والملة

!جهوعة1/97!1لألم7نقضفيهماعليةوالمدعىالدعيباتحادلاالملةاالطاقةفىالزوجين

".3َولص03.صالأحكلام
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559fلسنةIlyالةثونصدوروقتبمصركانانهالمعروفومن N

والارمنالارئوذكسالاقبماططوائفهىالدمةاهلمنطائفةعشرةاربع

الكاثوليكوالاقباطوالارثوذكسوالرومالارثوذكسوالسرياقالارثوذكس

الكاثوليكوالموارنةثوليكالكاوالروماماثولبكوالسريانالكاثوليكوالأرمن

وهذ.141(والبروتمستانتالكاثوليكواللاتينالكماثوليكوالكلدان

ويجب.القرائيينوطاثفةالربانيينطائفةاليهودومن.المسيحييهاطواذف

هذهمنواحدة!ائفةالىمنتمينالدعوىفىالخصوم-لليكونان

احدكانفاذا..النزاععلىالطالْفيةشريعتهمتسرىحتى-الطواثف

طائفةالىينتعىآخرخضمبينماالظوائفهذهاحدىالىينتىالخحمومْ

البعضرأى!قد.)15(النزاع.عكالاسلاميةالثريعةتطبيقوجب.أخرئ

طريقعنالمسلمينعْير.عل.المحرييىْالاسلاميةا.لثيريعةتطبيقتضييق

الخصسوماعتبمارشأنهمن+اتفسير)والملةالطائفةفىالأتحاد5تفسير

الفقهتحمدىالىادىمماالالاتأكلبنىؤالملةالطافةنىمعحدين

الآتى:ذلكفى.الآراجملةوتخلص،والملةالطائفةلتعريف

والملة،الطائفةفىالاتحاد"عبارةالى-..حمل)16(رأيذهب(1)

مىمذاهبثلاثةالىالمسيحيينتقسيممع،المذهبفىْالاتحادعلى

الىالعهودوتقسيم،ْوالكاثوليكعة-ا.ؤالبروتشعائيةالارثود-لسية

أنه-الرأىهذاعلىويترتب.االقزاثيينومذهبنيين"الربامذصبهمام!هبين

)دْاحتىوالملةالطائفةف!مضحدينْكانامثلا4ليذكسيايقأزالطزفالطكانْاذ!

!لنيسةمثلاالآخر-يتبحبينعاالارثؤذكسالاقباووكنيسةْيتبعكاناحدضا

نااممهابادلةى2مذا:الرويحلج.وهكذا..ْ.الارثوذ-لسالسريان

قانونعليطويسرىتعددهارغمرومالبهنيشةتخضعالكاثوليكطوائف

الشخصيةأحوالهمليتحكمواحدةطائفةاعتبرواوالبروتستانت،واحد

كلواستقلالتحددهافوغمالارثوذكسطوائفاما،موحدةقواعد

واحدةنكونتكمادالثنخصيةأحوالهمقواعدفأنالاخرىعنمنها-لنيسة

تطبق!الاتتضبييقالىيهدفالرأىهذاأنالواضحومن...

المسلين.غيرعلىالاسلاميةالثعريعة

)17(القضاهفىبهسولوغيرالفقهفىمرجوحالرأىهذاأقغير

بصريع-يرتب5591لسنةnyالقانونمنالسادسةالمادةنصلان

اجتهادولا،المذهبدونءوالملةلطائفةtاختلافعلىأثرا-العبارة

صبق.فيعا2بندراجع)4؟(

صبق.فيحا6بندراجع)01(

.-5؟2،مىبطرسحلس)16(

(7I)طلْفةبئنوقضت176ص1ع!1سالأحكاممجىوعة!2/؟/61!!نقض

الارثوذ-لس.الأقباررطائفةعنتختلفالارثوذكىالسر؟ن
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لمأخربمفهوماستبدالهاواهعالهمنخيرالكلامواعمال،النصطمع

.التانونو)ضعقصداليهيتجه

مذاهبواماثوليكمِةالارثوذكسيةاعتباريصعبأخرىناحيةمن

هذهظهوروس!ببالمسيحيهَتاريخذلكعلىيدلكماالمسيحيةفى

عاصمةالقسطنطينيةاصبحتعندماانهذلك.فيهاالاصطلاحات

للمسيحيةالأعلىالرئيسيكوناناسقفهاأرادالشرشيةل،مبراطورية

المسكونالعالمفىالمسيحيةرنيطأىالمسكونىبالبطريركنفسهواغب

الرئاسةةبهذهوطالبروماكنيسةالباباذلكُعليهفأنكر(الأرضاى)

باسماذغربيةالكنيسةفتسعتتفضيلبأسمنفمها-لنيسةكلوإقبت

باسمالطرقيةامنيسةوتستالجامعةالكنيسةبمعنىثوليكيةالكل

اعترغروعندما،الممشقيماسأىاصاحبةانهابمعنىالارثوذ-لسيةالكنيسة

وأنكرللمذنبيق،رومابابا5يمنحهاكانالتىالغفرانصكوكعلىلوثر

ذذكمن..المحتجيناىبنالبروتستانتاتباعهمعسمىالكهنوتس

فىهذاهبليستوالروتستانتيةوالكاثوليكيةالارثوذ-لسيةأنيظهر

صراعهافىنفسهاعلى-لنيسةكلاطلقتهااوصافهىو)نماالمسيحية

الاقباولكنيسةانذلكيؤكد.المسكونللعالمزعامتهداحولاالدائر

تعتقدبينماواحدةطبيعةذويحالمسهانتعتقدمصرفىالأرثوذ-لس

وطبيعةدطريةطبيعةطبيعتينذوالمسيحانالأرثوذكسيةالرومكنيسة

وائنطال!عقيدةلاتحدتمذهباالأرثوذكسية-لانتولو...الهية

كبيرااختلافامصرفىالبروتستانتطو)لْفتختلف3ذلك0الارثوذ-لسية

محلولا.مذهبالبتالبروتستانتيةأنع!يدلمماالطلاقأسباب-ول

لأنمصرفىالمسلمميئغيرعلىالاسلاميةالشريعةتطبقمنللتضييئ

الثمخصيةألاحرالمسائلفىالعامةيعهالشرهىالاسلاميةالثصريعة

اقليحيةلمبداطبقامنازعبغيرالسييادةل!،ت!ونانينبغىو-لانمصرفى

الفرنسيونالمسلمونيخضعحيثفرنساف!الحالهووهذاالقائون

تجافىالاوضاعهذهاناحديقلولم"دينهملقانونلاالفرذمىلك"صيع

بهالقاطنينجميعِعلىمابل!فىالعامةالشريعةت!اببقلأن،العدالة

.)18(الحديعةالدوا!فىالقانونىالتنظيماصودتفرضه-ل

انالمسيحيلأاش.الملة،العلانفة5قنسيرفى(7:صوضىنمر)أخررألىوذمب(\8)

نهىالملهاما،،البروتستانتواكاما:ويكالأ:ثرؤكسطوانفعىانفم!ثلاثالتنتسم

.لمةفهناكالمختلفةالدينياالرناساتباختلافتختلفومنيالروحيةالطةوصممارسة!لإكلة

iا،قبا!وملةالأرنوفىكىالأقبارو االسربانz.ومانوليك فالقب!لىكذا..00الارنو؟كس

الرالى.امذا!بقاا!رثوذ!ية،كئانفتهالفبطياملتهالارثو؟كى

؟ة،*بمحكاا3ي!)
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التفرقةالى)02(وأذقضناء)91(اضرىالفقهجميورويذعب(ب)

بهايوحىرسالةهىالديانةأناساسعلىوالطائفةوالملةالديانةبين

الديانة،فهمفىوسيلةهىالملةوإن،الب!رمننبىالىسبحانهالله

الناسمنجماتفهىالطائفةأما،المذعبمعنىمعبهذاالملةمعنىديتفئ

عاداتاولغةاوجنسمنش!متركرباطويجمحهمواحدةملةيعتنعون

والمسيحىةدينيةوحدةوالملةاجتماعيةوحدةفالطائفة،ذلكغيراْو

وعلائفقالار!هـذ-لسيةوملتالمسيحيةديافتهلْعتبرالقبطىالارْرذكسى

القبطية.

ترادفالملةلأن،والمذهبالملةبينخلطهالرأىهذاعلىونأخذ

فىالقانونالبكاأشمارالتىالطوائفنجدكذلكُ-سنرىكما-الدين

وادينيةوحداتام5وانماآجتماعيةوحداتليستالايضاحبةالمذكرة

بالقبعلىبعتدوانمافقط،بالفبطى!بعتدلاالقانونانذلكدينيةفرق

اثامف!وملافقطقبطىفكلمة،الكاثوليكىالقبطىأومثلاالا؟ثوذكعى

قبطياكاناذاعمايسألهفانهلقاصشنصىقالهاواذا،القانونفهـ!

ثلاثذلكعلىوالاقباط،انجيلياطياؤام-لاثوليكيادْبطيا)وارثوذ-لسيا

طاذفة.عششةاثنتاطوائفهمالبالغةالمصريينإديحيينمنققططواذف

بالروصحتداوانى،فقطاسومىباالقانونواضعيعتدلاكذلك

يعتدالة،ذونانعلىحذافدا!ةالارثوذكسىالروهىأومثلااماثرليكى

دينية.فرقةاودينيةوحدةالطائفةعنويجعلفح!سبالدينىبالاعتبار

فالملة.ملةواليهوديةملةوالمسيحيةملةالاسلامانونرى(ص)

معنىمنوتقتربترادفوهىو-ئالىسبحانهاللهلعبادةمعيناسلوب

البثصر.منرسولابهااللهبعثبرسنالةوالايمانالالتزاميعنىالذىالدين

امحا.الملةفىالنغلرمناسلوبوهوالمذصبعنبذلكتختلفوهى

وقستافنيةوالببدالكاثوليكيةالأرثو؟كسيةاقعرفشاففد!ذلكمرجوحأىالاهدا-

!لنشةكااطلغتهااوصافمى،انعاليهامذامبولاالمسبحيةفىطهانفيست

طانضةتد!طالتالحي!اةواقعشجدبولاتارثخيةلأسبابغيرماعاسأونفسهاعل

هـخلاذ!!الأر!الأقباولتدع!طائفةجد-وانااماثوايكطالخةاوفحسبذ!لمىالأرْ

وهكذا..منلاامانوليكالاقبا!طائفةاو

42صالمئ!خصسيةالالاصأصوللىاسحابملاب5افىث6-!بطرصحلس)91(

اودوداانجدثث-،الاموانى:-طم62صبمفِ،توثيهتلا6ولا8صسلامةأحمدة

.635صبحبى

.65صدا2633القفيةلأ/!/966فىالابندانيةاكامرة،02؟
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طائفتاناليهوديةملةفىفهناك،الملةذاخلدينيةوحدةفهىالطائفة

ءشرةاثنتامصرفىالمسيحيةملةفىوهناك،والترائيوناربانيوناصا

اهمهاكثيرةادلةالمعنى!ذاويؤكد..رذ-لالسالفالطوائفهىطائفة

وضعاينشىهيكنلموالملةالطانفةفىألاتحاداشتر!عندماالقانونأن

وقد،الواقعفىسائدادينيماوضعاينظم-لانوانعا،جديدامفهومااو

فالطوائف"عبارة55!السنة63+رقمللقانونالايضاحيةبالمدكرةوردلت

تعدادهاالسابقالطوائفهى،مجلساعشصرأربعةالاسلاميةغير

..والبروتستانتالكاثوليكوالاقباطالارثوذكسوالاقباطكالربانيميئ

بلفحسببكاثوليكىمثلايعترفلاالقانونانعلىهذافدلا"الخ

الاوضاعفىهناكوليس.-لاثوليكىسيانىاوثوليكىكابقبطىيعترف

روصاوفقطقبطىاوفقطارثوذ-بسىالمسلمينغيرعندالسالْدةالدينية

مثلا،ارثوذك!مىرومراومثلاأرثوذكسىقبطىمناكوانمافقط

-لذلك..فقط،.تماعيةوليستدينيةوحداتالطوانفوهذه.وهكذا

والاجتعاعىالعلمىالواقعمنومصطلحالْهألفاظهيستقىالقانونواضعنجد

الاسلاميةغيرالطوائفقضاءمجالسعلىاطلقعندماوموالسائد

الدينعلومفيهتسردكانتوقتفىالتعبيرهذااطلق+المليةالمجالس+

معمعنىيتلاقىمصرفىالسائدةواللغةالدينعلومفىالملةومحنى.واللغة

المللومناك،21()هحنيفاابراهيمملة5ملامالا!ملةفهناك،الدين

المذهبتعنىالملةتكنولموهكذ)النصرانيةوملةاليهودية-لمذةالاخرى

،ومحكذاوالمالكيةوالشافعيةالحنفية-لمذهبمذاهبالاسلامملةففى.أيدا

ملةفىمذاهبجميعاعذهبلالاسلامفىملةمثلاالحنفيةاناحديقلولم

والبروتس!تانتيةوالكاثوليكيةدسيهالأرثرذتكنولم،الاسلامملةهىواحدة

اطقتهااوصافاكانتوانما-عرقناهاعلى-المسيحيةفىهذاهبمثلا

.)22(شرحياالسابقالتاريخيةللاسبابانفسهاعلىالكنائس

وضععندذمنهفىيكنلما!رىالمشرعانذلكالىيضاف

اعتبارذهنهفىكانوانماالمذهباعتبار05NtلسنةI-IVرقمالقانون

الأنعام161،النساء2دواتتما!آ6د،+ابكل359الآياتان!)21(

النحل.131و

الاتبمام!طاننةعنتختلفالارنوذ!لسالريانفانلةباتحكموقد)22(

واحدةطاقةباعتبارمعاللطانفتيهااصيااالرناسة-تال!ادر-والقرارات،الأرئرفى!لس

الكنيسلأ.لرجالالباقيةالسلطاتف!نتدربملاالعةيدةلىلاقحادهما

92!سالأحكاممجموعةلأ28/6/678فخيرالتشيعال!حا.الىتمتدلاالسلطاتليله

.،4016ييم
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طائفةالبروتستانتاعتبرالقانونان.ذلكودليلدينيةكوحدةالطائغة

طوائفسبحالكاثوليكواعتبرطوائفاربعالارثوذكصياعتبربينماواحدة

فىمذاهب،والكاثوليكيةوالأرثوذكسيةالبروتستانتيةبأنقلناولو

دينيةكوخداتالمذاهببهذهيعتدلاالقمانونسعلكانلوجدناالمسيحية

الاقبارووطاذفةالأرثوذكسالاقباعذكطائفةذاتابالطوأئفيعتا-وانما

علىالمسيحيينبينيفرقلمالقانونانيظهرومنه،وممكذا،الكاثوليك

معانىلاتنصرفثمومنالطائفة)ساسعلىبينهمفرقوانماالمذاهبأساس

انيعلىالملةمعنىحعللايستقيموبالتالىيقصدهلممدلولالىألفاظه

الد.بنىا:واقعمناخذاالدينترادفانهاءلىمعناهاحعلويعينالمذمب

.)33(الساذدوالاجتماعىوالعلمى

والملة:ال!ننةك!الاتحادوقت-لأ3

-لانفلو.3()ثالدعولىرفعبوقتوالملةالطائفةاتحادفىالعبرة

غيراوطائفتهاحدهماغيرثمالزواجوقتوالملةالطائفةستحدىالزوجاق

مختلفااوالطائفةمخعلفاوهممادعولىالآخرعلىاحدهمارفعثمذلكبعدملته

تعلبيقاستبطدوْنعينمتوافراوالملةالطائفةفىالاتحادشررويكنلمالملة

ثحذالىئمرلاحكاموفقاألنزاعفىالح!كممعالاسلاميةعْيرالطائفةشريعهْ

سنةث62رصمانقانونمنالسمابحةالمادةلانوذلكُ،بهاالمعمولالاسلامية

والتضييرالدءوىرفعقبلالملةاوالطائفةفىالتغييربينتفرقo!ا5

بالتغييريقدلأبحيثالد!:ىسيراثناءفيهمااواحدهماىف

علىذلل!فدا!،الاسلامافى-لاناذاالاالد!-وىرفععلىاللاحق

تحديدفىويرجع،الدعوىرفعبوقتوالملةالطائفةاتحادفىالحبرةأن

.)25((ممإفعاتاا86و63مانظر)المرافعاتفقهالىالوقتهذا

الأ-فعنشيزةطافةكلاعتبارضلىتسيرالنقن!محكعةمنْتال!غموعلى)23(

وموبال!للاقيداينلاامائدليكىالمذهب+قولهامئلاذلكمن.مضصربهكلباراتهابصنىأتالا

\%15/121V/فخى+مللهماخلمت!ماقيفىالباماثوليكطوانفافرادعلىيسرى

TVالأحكاممجعوعة e758.1ص

الخحومةوانحتادالدعولىصيرمنياخذأنداراا!رىالتانو!نواضع3()ث

يتصصددناطا.الفىاعقياممجردسنلا-منغمبطظاهرومفوهوفيها

مجموءة01/ث/66نشس!أطدافهاع!التعلبيقالواجبوالقانونالاخحاصبه

.!88ص1لاىسالأحكام

كافت!اذا8رقم189ص1-القانونيةال!واخدعةمجب3/12/36!؟نقض)35(

22/11/63فىعلاففتهفيرقدالمدعىوكاث22/!/62فىالدعوىرسمص!ت!دالمدخية

d-,:sلرفع.سابظبكلونالتغيير!هذأ i66/فىالاتدانيةالخامرة)بهوت%N /2 N

.!65صت؟إلأ؟اثضبهة
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القانونسريانمناررجعلهالمصرىالمثصرععلىأبهضاأخذوقد

رصعوقتهىبالاجراءاتمتملقةسمألةعلى4توقفاالتمابيقالواجب

يريدالذلىازوخَايقوماذ-بالأديانبالتلاعبيسمعمماوءتا،الدعوى

النزاععلىفيطبقالدعوىرفعقبلطائفتهبتغييرالآخرلخصمهالكيد

اذزوجينبينالنزاعنشوبقبلسيطبقكانالذىالقانونغيرأخرقانون

الاعتدادولكنوجيهالاعتراضنوهذا،فحسبالدعوىرفعقبللا

الدعوىرفعوقتلأن،النزاعبوقتالاعتدادمنأن!مبالدعوىرفعبوقت

مناطاالقانونجعلهاذبأسفلا،ومناسبمنضبطظاهروقت

غيروقتفهواعالنروقتخلافعلى،اهدارهأوبالتغييرللاعتداد

بدايته.اثباتويهصعبمنضبطوغيرظاهر

بدلاالعلاقةنشوءبوقتالقانوقيحتدأن)26(الفقهاءبعضوفضل

يمتدولاالعلاقةنشوءقبلتمانبالتغييرفيمتد،الدعوىرفعوقتمن

عناصرماوتحديدالعلاقاتتكييففىالأصللأنوذلك،نشرئهابعدبه

الكيدبابيغلقالحلعصداوانصاخصِ،نشوئهاوقتالىفيهينظران

الأخذوجوبمنالبعضبهيناثىصاهذامنوقريب.الذرائعويسد

وعذا.العقدبشريعةأى،فحسبالزواجابراموقتالسارىيالقانون

عنمختلفاأزواجاعندالزوجينمن-لل-لاناذاتطبيقهيصعبالرأى

طائفةتريعةهىالعقد!ثريعةتعتبرفهوصالملةفىأوالطائفةفىالآخر

مذايهدركما.الاسلاميةالشريعة،-أمالزوجةطائفةنزيعةأوالزوج

طائفتيغيرعندماالشخصلأن،الصقيدةحريةعلىالمترتبالأثرالرأى

الذىالطرفالرأىهذايحرمبينمااحديثةا1:فته2الأحكاميخضع

طائفف4أوه،ضهع!!تسرىالتىالشريمةمزايامنطائفتهأوملتهيغير

اصألىنفرا،أنف!ممالرأىعذاأصمحابيرتخميهلاأمروءاوال!ديدة

وكانت-لائوليكياقبحا:االزوجكان)وفمثلا،غريبةنتانجمناليهيؤدى

الأقباعلبطائفةالتحئقثمالزوخبهاودخل-لائوليكيةقبطيةكذلاثازو-ةا

الأرثوذ!سالقطبىالزوجهذامثليظلانيعقلفهل،3صقالأرثوذ

ذد5نشوءوقتترىكانتالتىالاكاثوليكالأقباطبثصريعةامحبما-

ءا!إ؟الأسبابمنسببلأىزوجتهيطلقأنلهنيكهفلاا)ه*قة

رفعبوقتالاعتدادمنالقانونبهأخذالذىالحلأنالىبالاضافة

الجديةالمنازعةولأن،ضبطهلسهولةالواقعالىحلأقربءوالدعولى

منذاستقرقدالنقضقضاءانوسنرى.الدعوىرفععندالاتظهرلا

.لأا6عىصلامةأصمد)26،
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ا.لآخرمواجهة.فىالزوجينأحديدعىأنيصحلاأنهعلى3/12/3691

.،(TV)الزواجعقدمنمكتسباحظلهبأن

فيرىمرتْبطتيندعويين.بينالملةأوالطائفةتغييركانواذا

)28!حدةعلىدعوىبكلالعبرة-أنالنقضمحكمةومعهمإلفقهاءجمهور

و!لانابهاعليهحكمولمازوجهاعلىنفعةدعوىمثلاالزوجةرفحتفاذا

تطليقدعوىرفعثمطائفتهفغيرالزوجأسرعوالملةالطائفةف!متحدين

الطائفةاتحادشررويعتبرلاالتطليقدعوىففى،النفقةمنليتخلص

الريعةأحكامفتطبقالنفقةدعوىفىتوافرهرغممتوافراوالملة

الأختفىأنالقضاءوذلكالفقههذاويرى،الطلاقعلالاسلامية

أخرأثرترتيبقصدلوالقانونوأن،العقيدةلحريةتمكيناالحكمبهذا

المادةنصأن-لما،مثلاالنزاعبوقتالاعتدادعلىلنصهذاغيبر

سيرأثناءالتقييربأنصرح5591لسنة؟6؟القانونمنالسابعة

عنمستقلةدعوىوكل،الاسلامالىكاناذاالابهعبرةلاالدعوى

علىدعولىبكلتكونالعبرةفانوبالتالى.إصببافىالأخرى

التفسيربهذاالعملأن(Tt)الفقهاءبعضمعنرىأنناعلى.حدة

يجبدعويينبينالارتباروحالةفىوأنه،بالأديانالتلاعبعلىيساعد

بالآخريرتبطالدعويينمنكلالأن،الأولىالدعوىرفعبوقتالاعتداد

قيد)هذايعتبرولا،عليهماواحدقانونىنظامتطبيقيستتبعارتباطا

شاهوقتأىفىعقيدتهيغيرأنالحضوممنشاهفعنالحقيدةحريةعلى

أنعلىلنصالحكمبهذاالأخذقصدلوالقاذونانيقالهولا.فحل

ويتسحمنضبطغيرأمرالنزاعوقتلأن،مثلاالنزاعبوقتالعبرة

منةصبطوقتفهوالدعوىرفعتاريخبخلافتحديدهحولالخلاف

.الأحكامبهتناروأندحسن

عذها:والانجفصالطائفةالىالاذفصام-13

أرثوذ-لسياقبطياأبوه-لانفان،والدهطائفةعادةالمسيحىيتبع

أخرىطائفةفىالدخولأرادفاذاأرثوذكساقبطيا-لذلكعوأصبحمثلا

118ص1ب(ط+ا25لىا-نيةنهِالقاالقواعدمجهوع!3120/3699/نفى271(

8.رلمحم

31/1/68نقفى،438ص27صالأحكامعةمجب11/3/ول!1نقفى،28(

71صالأحكامهصوعا03/4/66!1ونض!176صاد61ْ-الأح!،م.جموع!

.988ص3خ

.53rص0691الأولاالراىأنعمارمنوكانJ,.5191121طصلاملأاحر192،
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منوعىالعقيدةحريةمظامرمنا،لمةأوالعاانفةتغييرلأنجائزاكلثابهان

.)03(العامالنظام

و!لقإساجراءاتاتياعجديدةمسيحيةطائفةفىالدخولويتطلب

الآتية:القواعدوتحكحه،معينة

طانفةألىألانخصمامفىيرغبالذىالمسيحىكليجب:أولا

الىالانفبمامانويلاحظ.)31(الطائفةهذهلكنيسةطلبتقديمجديدة

فلبى4اجتهاعيةوحدةالىلادينيةوحدةالىالانضماميعنىطائفة

تتبعالكنيسةهذهوكانتاليهانقليلدةفىكنيسةالىشضانكعم

انضماما-لانوانجديدةطائفةألىانضماماهذايكنلمالسابقةطائفتهنفس

.y(3)الطالْفةنفستتبعأخرىلكنيسة

الانضعامفىالشخعىيرغبالتىللطائفةالدينىللرئيس:ثائيا

يستوثز!وأنالطلبهذ)جديةمنالانضمامقبولقبليتحققأناليها

تغييروبواعثدوافعفىيبحثانلهوبالتالى،سليمةنيةعنصدورهمن

الكنسيةللجهاتالباقيةالدينيةالأعمالصميممنذلكفىوقراره،الطائفة

.)33(المليةالمجالسالغاءبحد

طقوسا-صامبعا-الاالجديدةالطالْنةفىالدخوليتملا:ثاك،

طلبالطائفةبهذ.المختصةالدينيةالجهةوقبولالجديدةالطائفةهذه

لأ؟طمن!/ث/85!1،نفض،قثدلشةث3طحش11/6/8591ن!ى)03(

.قثهلسنة

الاقرا:،انحكموقد.عاقلاعنرةأخامصسةابلغقدالطلبمقدم؟مموناقويكلةى)31(

يئشوروفلا،ا!الماد،+!!النفء!بالولاث،تبط.بالديخيةالعدالفاحدىالىبالانفعام

ا-.-ع؟؟فىاازبدا،.ن،سميلادية!نوالعئمالحاديةبلخقدالمقريكونأنات-ضه

ابظث-ة4الخا.-دءظبا-غي!غىبل."الماليالت!-فاتخحةاللازم

ابالقواعدمجمإعة92/2/5491نقض)النفسعلىالولاية:كاتزواء

.(1هثرقم016ص

شيعهمتعددعلىالبو.ت.خافيالمذهباوباء3تضالإطنهبالانبيلييئوملا"ة)32،

ضيعأحدىوسالمتحدةيات1بالوقفيةالاسملل!خبسةالزوج،انغ!ام.وكنا؟سهمفى،وفر

،.سالاحكام.بوعة38/3/!7!انقض!للطانفةتنييرا!عدلأالبر.تضانتىالمذمب

الانجيليين-لني!ة.شأوالادفنتستجحاعةمنالبروتستافتىالزوجوانضصام.68!ص

13صا!حكامجموعة6/2/0685؟نقنىلاطائفةتعييرايمد!ا!خرىاىالوطتيهبن

.137ص!2صالسابقةالمجموعلأ26/4/1678،نشى43ص

654ص28سالأحكلاممجموعة6/3/1677ناتى)حم!
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عضوافيهاادخولاطالبواءخبارسجلاتهافىوقيدهالأنتممام

جانبءنارادىعهلموانماالطائفةالىالانضحامأنذلك،3()ثيتبعما

الطائفة.بهذهالمخصةالجهة

مظاعرهالمحلائفةالىالانضعامقراريستوفىأنيجب:رابعا

هوالانبيليينلطائفةالعامانملىالمجلسفمثلا،الرسميةالخارجية

الطائفةعذهْالىالانضعامطلباتفىبالفص!الوحيدالاختصاصصاحب

الأقبماط!ضيسةعنأو)35(القىءنالصادرةبالثم!،دةعبرةولا

منعليهاالموقعالشهادةأن-لعا!قوازدهممن03م))+.(الانبيليين

ء-،مالافيرسميةصفةلهاتعتبرلاالانبيلييقلا؟قباط!ا،)!الملجسر:يس

بتوكيلوتسجيلهاالظثةالمجلسأعضماءتوقيعبحدالاالطائفةهذ.الى

(.TV)لاعتمادعاعليياالطائفةرفيسوتوقيعالطائفة

الطائفةاخطارعلىيتوقفلاجديدةطائفةالىالانضمام:خطمسا

.)38(الانضماميهذاديمةالة

ير-!ناعددلعضاةاجللأ-8؟لسنة5لطمنا0681إ/ث/16نقفى4،3)

1ْ/26"/77و6ثدمى28سالأحكاممجموعة6/3/77!703،1ص0168ابريل

ث38.,,27صالسابفةالمجوعة-11/3/7691و6!2صTAصالسابعةالمجموعة

34سالسابقلأالمجعوعة-11/4/*16وTAEص26صالسابقةالمجعوعة!2/1/75!لأو

.3VAص17صالسابقاالمجموضة-0،/3/66!1و195مر

8.ثص08!1سنة؟عددالنراةمجلة-الذكرسالف16/؟/0891نشر)35(

الحامالملىالمجلسمنتداروصدوكأ6ث6ص31صالأحكاممجموعة37/3/0891ونإنى

مشلالمدعىصمثةانتفا.فيهالمطمونالحكمواستخلاصاخرىاس-لنيسلأصمللانجليليين

.662ص03سالأحكلاممجعوعة1/3/9167فشى-فيهخالاالأ:تاصكلفية

ث1طمن6/ث/1685،فشى،قثهلسنا2،طحن19/6/85!1نشى)+(

بائهادتينلطاثذتهعليهالمطعونتنييراثباتفىالعياعئطدانوفيهق54لسنة

عاءخعادهارضمالانجيليايطالأقبا!و-لنيسةالارذوذ-لسالاقبا!لمطدانيةمنالمادرتئ

وفضر.الاستدلالمفىوفسادالقافونمىخطأ...للطاذفةالمامالانجيلىالمجرنمن

ق.51لسنلأ03طن1!83ْ/16/3

تيو)62صنة768؟الشبفى03/5/65!1فىالابتداإطاالقطمرة)37(

ء،صننسور

،العلاتفىالتفييراعئبررفعهابمدقبلثمالدعوىرلحقبلالانضمامطابقدمفىالا!

.195--؟2صالاحكاممجحوعلأ11/ث/1673ناقى.الدءوو،رفعبحدتمقد

ونقض917ص!1سالسابقةالمجموعلأ-31/1/68!1؟شر)38(

.685مر17سالسابقةالمجموعة13/3/66!ا
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س!لامةمدىيتتبعأنابى!يدةللطائفةالدينىللرئيس:سادسا

ءخدالشضأنأوجديئهعدملهاستبانفاذا،قبولهبحدالانضه!ام

.اةاْوناعلىالتحايلالاالتغييرمنيستفدفلاالنيةسىء-لانان!صمامه

قرارالانضمامببطلانالصادروالقرار)!3(الانضمامببطلانله-لان

نأدوتباصدارهالجديدةبالطائفةالمختصةالدينيةالجهةفصتقلدينئ

تضمينهاوتسبيبهيلزملاوبالعالى،القضاءأمامعنهحساباتةدم

.)04(لحعدورهالمسوغةالمبررات

طاةفتهالىمنتىياالشخصبقىالانضعامأبطلاذا:سابا

التىا)حالةالىالشخصمحهيعودرجعىأثرلهالبطلانلأن،أسابةةا

.)41(التغييرحدوثقبلعلي!اكان

عنيختلف،الغاوْهأوالطائفةالىالانضمامبطلان:ثاهئا

محابلصببلاكونالغاؤهأوالاثضطمفبطلان.الطائفهمنالف!صل

غيرلسببفيكونالفصلبخلاف،رجعىأثرللبطلانويكونللانفسام

.ث()3رجصأثرلهيكونولاللانخساممعاعر

.529ص23سالأحكاممجموعة17/5/72!1نفضم!)!3(

،الاننسامشهادةاثلشلىواصتند،الانضمامالظ،لئمهادةالحكميحرت!لم؟اذا

ثدى-صدفاثعا!ي!طوىالاضعامالغاهمنالتضهتلأن،التسبيبقابي!ءنلانه

الأحكلامعة.جعه11/11/7591نضى)ال!ثوىفيالهإىوجهتغييرتحقيقهشاتمنيكوت

.(53؟1ص26-ط

6/3/77!\ف.ء7750ْ4عه!28سالسابقةاجموعةا-32/3/1677نقض!).:،

.65ثمى38صالأحكامعةمجب-الذ-لرس!هالف

7vtvvنقفىة،)1 /5/ N529ص33سالأحكلاممجحوضة.

ييى-لان،1انهبهوجاء366ص38سالأحكلامهجعوعا62ْ/1/77!1نتضء(ث)2

انهاالارنو؟3صالرومطانفاالىانضعا.،بالغا،الصادرةاشهادةاعلنعيا"الطاعند!اعمن

امنيصةمنلعلاوللضويةاسعاررحقيقتهافى،اظباصدارهامختعىغي!منموقعة

الغا+الدينيةللجهةليسواله،الانعماما!قب:ابتالتىالبلانلحالةاقراراوليست

الانضعامبالظ.قراراتقبراليهاالمشارالشهادةبانامولا،كانءدفاعهصصاعدونالانضعام

لمعرنةعايهاال!حيحالوعمفاصبا!بهايضدككيبفمسالةسالكنيسةمنفعلاتعداو

وقفقدفيهالممونالحكى،-لان،فر1^اهذعلبها!نرقبلااورجه!51لها-لاتاذاما

فانهالدعولىرفغىعليهوركبالاضعامابطالافىالديصالرئيسصدطة-كلريرحدت

.(جوعريادلاعاأغملقدالقانونتطببقلي!ئهعنلفلايكون
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فاذا،الفعهلحمذابتاريخفاْلحبرةطائفةمنشضىفمصلواذا

كاناذافمثلا،)3؟(طائفةبغير!لانأخرىبطائفةالمفحمولهذايلتحقلم

ركلحقبلمنهاالزوجوفصلالبروتستانتطائفةمنالمسيحيانالزوجان

مختلفاعدالدعوىوفعتاريغحتىأخرىبطائفةيلتحقولمالدعوى

الثمريعةفتطبق"المسيحية"الملةفىمتحداالطائفةفىزوجتهعن

.النزاعع!الاسلامية

بالجهةأدتالتىالظروفيراقبأنالموضوعلقاضى:تصفا

منالفصلاْوالانضمامهذاابطالأوبهاالانضمامطلبقبولالىالدينية

قرارواالانضعمامقراردلالةيهدرانالموضوعلقاضىيصحولا،الطائفة

سببهبي!انمنلخلوهالطائفةمنالفصلقرارأوالانضمامابطال

رقابةتنصروانما،تسبيببلاتصدرالقراراتصذهلأن،ومبرراته

علىيحينماوملابساتهاالدعوىظروفمنيستشفأنفى)اوضرعقاضى

تتعلقتكييفمسالةذلكأنباعتباراطراحهاأوالقراراتبهأهالاعتداد

.)44(الدعوىواقعةعلىالتانونبعطبيق

عثهاالانفصالاأوطائفةالىالشمعاىإلاستدلاأءيخغمع:عالفرا

يتمينأنهالا)01(سائغةأسبابالىفيهاستندطا،1الموضوعقاضىلتقدير

القبطيةالزوجةرضافانوبالتالى،تأويلايقبللاقاطعنحوعلىثبوته

الأرثوذكسالروملثمريعةوفقاالزواجوعقدالخطبةباجراءالأرثوذ-لسية

تغييرابذاتهيعتبرلاطقوسهااتباعوقبولهاالزوجاليهاينتسالتى

1638مى36صالاحكام.جموعة35/01/78!\نض!)3،(

بيقالتقاربأنبهوجاء،،65مى28سإ-ممامامجهوعة6/3/77!1ن!ى-()ث

الامرنالقاشعلالتحايلةيةمنهيظهرالمنفددأبالاراد!الطلاقايقاثوتاريشالاننامتاريخ

ناعليهيترتبما،سلطتهاح!ودفىالافضماما!ابعلاادالدينيةالجهةرناسةدفعالذكلا

نضىالمحنىنفسوفى.الطلاقايقاعيجوزلاوبالتالىيصا!لمالطانفةفىالتتببر

775.ص38صالسابقةالمجموعة33/3/77!1

د-لسالار:هالرومطانفةالىانفشهالزوجةانالاوراثصنيستخلصأنمثلاولهث()5

عادتأنهاعلىللتدليلقدحثهاالتىالمستندات؟بطرح،الدعوىرفعصتىكذلكواسنمرت

الحكمتحيبمنجد؟ىولا.سائغلأأسبابعا!ذلكاظمطالماالارئود!-الأقبارولطائة

ذلاثلأثذ-لسالار"إ،ماطانفةالالزوجلأانعسامع!الاسندلالمجادفىالتحعيدصاشابأفه

و!ى.063ص24سالاحكامبموعلأ18/؟/73!1فضىالمضىهذافى-من!تحغير

7N/\أ/لأN,%tvص27سالاحكاممجموعةNI- I.
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م!ردبهالمراديكونقدلأنهالزوجطائفةالىوانضمامهالطائفعها

.ثا)6بهاتدينالتىالطائفةأوبالملةمساسدونالحقدتو"يقتيسير

:5591لسنة463القانونقبلالملةاوالطانفةتفييرحكم-14

بشسكلةيرتبطكماالعقيدةبحريةمرتبطأمرالطائفةأوالملةتغيير

الطائفةفىصادقةعقيدةعنالتغييرهذايتمفقد6بالأديانالتلاعب

منالهروببقصداوالاخرللخصمالكيدلمجرديتموقدالجديدةالماتأو

فمثلا.اضرلىطائفةاحكاممنالاستفاثةفىأطأومحيضةطائفيةقواعد

بأنالزوجةوأحستأرثوذكممعينقبطيبنزوجينبيقنزاعنشباذا

ثوليكال!الأقباولطائقةفىبالدخولتسارعقدفانهاتطليقهاسبطلبزوجها

تسععلاأنهالمصرىالقانونفىالمقررومن،بآلطلاقتدينلاطائفةوه!

بهتدينطائفةالىينتعىالزوجينمنكلكاناذاالاا)طلاقدعوى

9/7م) tعندئذالزوجيعتنقوقد،(3191لسنة78بعانونمرسوم

لزوجعهالرجلطلاقيجيزالاسلاملأنزوجتهتطليقليستطيعالاسلام

الكيد،بقصدتمقدالسابقالمثالفىالملةأوالطائفةتغييركانواذا

والتزامالجديدةالطالْفةبعقيدةايمانعنيمْمقدأخرىحالاتفىفانه

بأحكامط.

تغييرأثرحولهالمليةالمجالسقيامأثناءوالعضاءالفقهاختدفوقد

:آراهذلائةفىيتلخصالخلافهذاو!لان،الملةأوالطائفة

وأالطائفةبتغييرالاعتدادعدمالىوفيهب:)47(الأولالرأى

بينبالتراضىتمالزواجأنأساسعلى،الزواجعقدبعدتماذاالملة

حتىالقانونهدابقواعدمحكومافيبقىمعينقاثونظلفىالزوجين

عقدمنالآخرالطرفا-لتسبهاالتىبالحقوقمساسهناكيكونلا

ابرامه.عندعنهاراضياو-لانالزواج

4)الثانىالرأى A):وأالطائفةفىتغييربكلالاعتدادالىويذهب

للاحتجاجمعنىولا،العامالنظاممنالحقيدةحريةأنأساسعلىالملة

،العقود-لكلعقداليسالزواجعقدلأن،الزواجمنمكتسبةبحقوق

وينظمابرامهعلىفيهالأفرادارادةتقتصرقانونىنظامءووانما

أحكامه.القانون

.51"اص27سالاحكاممجموعلأ91!3/29/ولنقفى)46(

اا!وافكل،المليةللطواففالثمضيةالاحوالقضا.فىصفوتححد2ث،)7

.111صوجععةضاجى-،3/12/9191فىالقامرةاستنناف

4(،Aالقانونمجللأ-المسلنبق!برعلالث!رعبلأالمحممسلطانفىالهادىعبداصعد

القفيةفىة/272/3491فىالاهليةالابتدانيلأمصروا!ا13ص1ع5سوا،قتصاد

.85ص.سوالاقتصادالقالونبملحقمدشور+16لسنةهـ43
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الماةأوالطائة-"ْبتغييراالاعتدادالىويدْهب:)!؟(اث،لثاالرأى

دامقصرالتغييرهذا-لانفان.القانوننحوالضشا!أحبراغيرفى

أهدرالضثىنيةوثبتتالتطبيقوا-بةقانونيةقاعدةعلىالتحايلبه

الطائفةتضييرفىالغشنيةواثبات.بهيعتدولمالتغييرهذاالقاضى

تعرضالمحاكملأن،صعباليس-الرألىهذاأصحابعند-.الملةأو

المالية.التمرفاتمجالهفىيومكلالغشنيةلبحث

الما،ئفةتغَييرلأثربالثسبةثلاثةاتجاماتالىالمحاكمانقسعتوقد

النقضقضاءاستقرثم،السابقةالعلاثةا!راءمنبرأىاتجاهكلوأخذا،لمةأو

بحيثالعقيدةحريةلمبدأتحقيقاالطائفةأوالملةبتغييرالاعتدادعلى

عقدهنمكتسباحقالهبأنالاخرقبلالزوجينأحديد!ىأنيصمحلا

تغييرلأنالتغييوهذاوراءالغشنيةلبحثا!مجالاأنه،03ماالزواج

طالماتقصبمماالعبثمنيكونالتىالنفسيةالمسائلمنا،لمةأوالط،نفة

فىالدخولأوجديددينلاعتناقالرسمعةالخارجيةالمظاهركانت

.)05(متوافرةجديدةطائفة

:5591لسذة62،القاننهرالملةأوائفةالطتفتثرحكم-15

الاعتباراتأهامهكانت5591لسنة463رقمالقانونصدرلما

الحفوقفكرة:وعىالطائفةأوالملةتغييرمسألةتتنازعالتىالثلاثة

نحالغشوفكرة،العقيدةوحريةالعامالنظاموفكرة،امتسبة

وأا،لمةبخييرلأثرالآ-يةالقؤاعديضعأنالضرىالمث!رعورأى،القانون

:-الطائفة

وذ)ات،!الدعوىرفحقبلتماذاالملةو2الطائفةبتقييريهخد(1)

عبرةذلاوىالدءسيرأثنا،التفييرهذاتمفان.المقيدةلحريةتماكيذا

الة--صانودبجلة+الخاصاللرلىالقانونفىمسافل"فىز-لىحامد)!-،

ونادرص85ثعى02حماالمحاماةمجلةفىخانكى؟ءق!!317صدسوالاقتصاد

8صاثعارنالقانونفىبخاْجل V03/3/1891فىم!حسبى.محعدسوحكم

والموفالمرجعخانكىعزيزفىاعيهعامثصار1/2/2391فىالأمليةو.ب

الساقي.

رقم88!1عىابمالقانونيةالعواعدمجحوعة-3/12/*91لىفضى)05(

ا!حكاممجموعة1/1/0791ثونقض43لنة17طعند/11/1675؟ن!ى

16.7I/!/66و187مى03.,.934./1/!691فقنىالمج!وعةدبنفس6!ص21ص

.6!؟ص16س31/ء/1665و174ص
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فيهتعتبرالذىالوقتالىينحرفالمجالهذاف!الدعوىوسير،به

حتى،المرافعاتقانونبهيقضىلماطبقاالقضاءالىمرفوعةالدعوى

تغييراعتبرقدالقانونواضعأنويبدو.)1!(فيهانهائصحكم!دور

نخوالغشنيةعلىقاطعةقرينةالدعوىسيرأثناءالملةأوالطائفة

التغييرهذااعدارفىأنوبديهى.)52(التضييربهذايعتدفلاافقانون

الاخرالعلرفاكتسبهاالتصللحقرقحمايةالدعوىسيراثناءالحاسسل

.الزواجعند

وائنا+بل،الدعوىرفعقبلالاسلامالىالملةبتغييريصتد)با

اضىاالحقوقعنالنظرو!رفالغشنيةعنبحثدون،53()عاسيمر

.الزواجعندالآخرالطرفاكتسبها

فصالدءوىسححيرأثناءالملةأوالطائفةتشييرإهـثرلاذلاثوعلى

مذايكننمما"التطبيقالواجبوالقانونوالخعمومالضعإمةوشصع

.َ.ْ)55(الاسلامالىاتغييرا

واعتناقالاسلاماعتناقبينالتفرقةعلةعنالفقهتساءاطوقد

باعتناقالقانوناعتدحيث،أخرىحلائفةفىالدخولأوأخرىملة

وأأخرىملةباعتنإقيعتدلابينماالدعوىسيرأثناءتملوحتىالاسلام

انقاتِنانقيل.الدعوىرفعقبلهتماذاالاأخرىعلائفةفصالدخولا

هذاولكن،آخرجانبفىالأخرىوالمللجانبفىالاسلاماعتبر

علإ4ضماالتفرقةهذهعلةبأنوقبل.التساؤاطعلىيجيبلاالةوا!

الاسلامباعتناثالالمتدادفوجبالاسلامعوالدولةدينانمنالدستور

لجعيعالعقيدةحريةيكفلالدستورأنيلاحطأنهغير،وقتاىفى

ملةواعتناقالاسلام)ععناقبينالتفرقةعلةبأنوقيل.المواطنين

شريعةلغيريخضعلاالمسلمبأنيقضىالذىاحاماالنظامء.صأخرىَ

الىأقربالحجةهذهولحل،)55(السحضيةأحوالهمسائلفىالاسا،م

(فى1)

الح!ومذا

سيرعا.

لأ.!7ص

.1616.,_,37صالأح!،مدجموعلأ17/1؟/7691نغف

.(منثسلم-ير)63شة،1القفية92/11/64!افىالابتدانيةانقامرة

8الغغبة3؟/13/؟6!1فىا،بتدا؟!ةالعاهرة Aخثو!5،ير)6ثصنة،-

أثا.الز،جةاس!اصتطلاثثكوىعل!لاب7الاسالث!ريحةطبة!:

.!88ص17بالاحكاممجهوعة/026691/ثنت!!

سدئةواححد702ص1صا!تصميةالاحموالاصولهدياسراعيلاماب
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الرمجةهذهالىونضيف.التشريعمبادىءصنهاتسشدالتىالشعبارادة

-للماظببقهافوجبمصرفىالداعةالثمريعةهىالاسلاميةالشريعةأن

أحدكان-للماالمظنةهذهوتتو)فر)56(التطبيقلهذامظنةمحناككانت

استثنا8موفانماالأخرلىالشر)ئعتطبيقأما،مسلماافنزاعألجراف

واليقين.الجزموجهعلىمثروطهتتوافرحيثالابهيعمللا

16-lليهما:والتفييرواثلةالطالْفةفىالاتحادثباث

الطرقبكافةتعبتماديةواقعةاتحادهماأوالطائفةأوالملةاختلاف

شهادةأوالميلادشهادةالقرائنومن.والقرائنالبينةفيهابما

طائفة-لنيسةفىتمزواجأو-!ميدشهادةاوالوالدينطائفةتثبت

الترائنوهذه.الخ....فيهابقيدهالكنيسةمذهمنشهادةاومعينة

ولهااليهتطمئنمامنهاتأخذأنفلهاة()7الموضور2لمحكمةتقديرحامتروك

واالطائفةفئتغييرعلىتدللا-لانتاذاأكثراومنهاقرينةتطرحأن

(ءOA)الملةفىتغيير

يتمالزواجلأنوالظاهرالأصلهووالطائنةالملةفىوالاتحاد

اثباتعبءالعكسيدعىمنوعلى،والملةالطائفةمتحدىبينعادة

.214صلرصأتولية!-هذاتوبد()6

،ا"ةاوالظنفةتحديد!نانفىحجةتعدلاالزواجعقدبياناتبانحكموقد)57(

فىا؟و-بئااحداقرارولأن،الملةأوالطانعلألأئباتلاالزواجلائبات،سيلةالعفدلأق

17/1191/كانشر.العقدتوثيققيسيربيضدقدمعينةطائفةالىبانتطنهالوثيقة

.1612ص27سالأحطممجموعة

ز؟اجهاة"ليمتافتدالأملماروبيةوسالزوجةكانتشبرانهحكموتده()8

الروم-لنيسهنىزواجهماوعدزوجهااليهايننسالتىامائويكالرومذانفةالى

الروملطانفةالملىالمجلسنانامديسةمنهطتوصصسبأ؟لادماعمادوتما)مانوليث!

ذلكفىبونرولا(لفكاثوليكالرسوليةالارادةوبطبق).المخنصهوبكونمانولبكا

الطاللةمنهالىالتعاءماتفيدالارثوذ-لسيةالعبيةالكنيسامنشهادةالزوجةاس!صدار

تناقفرا!اكما،الطائفةهكالىانتمتوكيفشمنهايبيقلأالثمهادةمذهكانتاذا

6سالأحكاممجموعا26/11/30لضازوجهاطائفةادانتاكامنبالاوراقالثابت

الىانتعا؟،بذاتهيفيرلامعينةكضيسةامامالعفد.Iباجرالزوجرضابأنوصكم(13ص

ونض26ص6سالاحكاممجموعا31/18ْ/54ننض)لذمبهااعنناقهاوسلأا!مذ.

الأحكاممجموغلأ26/13/76!1؟نض؟7!ص15سالاصكاممجمومحة26/12/-6

.(لأ.8ص27س
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الاثباتعبءيكونان)06(البعذ!ويرلى.)!ه(الظاهرهذاخلاف

مكلفةالمحا!دمأقأساسعلىوالملةالطائفةفىالاتحاديدعىمنعلى

الطائفةاتحادثبوتشأنومنالأصلفىالاسلاميةالثعريعةبتطبيق

معريعةتطبيقوطثِتوافريدعىمنفعلى،تطبيقهااستبعادوالملة

رأيما-كما-الثصروطهذهبينومن،المثروطهذهاثباتعبع!أخرى

توافر+قالتثبتأنالرأىهذ!علىويؤخذ؟والملةالطائفةاقحاد

يحكمانطوالقافى،القاضىصممةموانمامعينةقانونيةقاعدةمئرورو

عاجهذلكعكسيدعىمنفحلىوالعلانفةالملةاتحادهووالظامر،بالطاصر

اثباته.عب

أماممرةلأولالملةأوالطائفةباختلافْبالدفعالتمسكيجوزولا

الاننعانتغييرالموضوعقاضىاستخلاعر"أنكما.النقضقمحكصة

جاءقداستخلاسهداممابهايستقلواقعمسألةصطائفتهاولدينه

6)،الأوراقفىالثابتاصلهلهسائنا N).

صدتروف!مذظمملىضطءمجلسللطائفةيكونان:الثالثالث!ر!-17

:5599لسذة463رقمالقاتن

Lrي!مرىالطائفةقانونأنعرفنا Wغيرزوجينبينالنزاعن

يصدرلمالتىالشخصيةالأحوالمسائلمنبصمألةخاصامسلمين

الطائفةفىالاَخرمعمتحداالزوجينمن-للوكانبتنظيدهاتشربع

تكلونأنالطائفةقانونلتطبيقأخيراويشترطءالدعوىرفعوقتوالملة

صدوروقتمنظمهلىمجلسلهاكانالتىالطواثفعنالطاذفةم!ذه

1375!صفر4فىصدرالقانونوهذا)63(5591لسنة462رقمالقانون

ذكرهاالسالفعثصرةالأربعوالطوائفم55!1سبتمبر31الموافق

ملىقضاءلهاو-لانالتاريخهذافىموجودة-لانتواليهودللعسيحيين

صدوروقتمنظمملىقضاءالطوائفهذهلغيريكنرلم)63(منظم

[,to66بندأحدعلأمة.

.74بندخم!يةالنصالاحوالااعسولدياسماعيا!اماب)06(

+187عى03صلىالاحكاممجموعة26/1/96!1نقفى6(الأ

03/3/9691نتض!-الطوانفهنهمنليكاما.الرومطانفةباقحكموقد)62(

.463ص02صالاحكاممجهوظة

بععماوما13ثصصلامةاحمدعندالعنانفىالضا،تاريخفىبحناانظر)63(

ملى!فا.مجلسلهابكنلمامانوليكاللاتينطانفةانالبحثهذافىجا.أنهوبلاحظ

lمحكعةقغتولهذاالم!لهعذالولكاةأنه)الصجح.منفم الجز.ئةشسةلاسكلند

.535مى2-حنفىصالح-56!1ل!نة33القضية16/4/56!ا
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والبرهميونالبوذيونيخضعوبالتالى،55!السنةث63وقمالقانون

الاسلاميةالشريعةلأحكام-وجدوااق-المصريينمنلهمدينلاومن

.6()ثيتبعونهاالتىالطوائفأوالمللشرائععليهمتطبقولا

الذناام-الاسماعتذاق:الطئفيةالمبريفنتطبنبقمواذع-89

:فما

الدعوىرفعبعدالأسلامالمسلمغيراعتناقأقالىسبقفيعاأشرنا

وسنعود،المسلمينغيرالمعريينعلالطائفيةالث!ريحةتطبيقمحهيمتنع

قليل.بعدتفصيلاالمانعهذاالى

النظامهوالظائفيةالثصريحةتظبيقدونيحولآخرمانعومنا!

مخالفافيهاالحكمكاناذاالظائفيةالثصريعةتطبيقيمتنعأنهبمعنىالعام

الراسخةالتقاليدطوهناالعامبالنظاموالمقصود.مصرف!العامللنظام

مسألةْوهذه،فيهاالسائدةالأساسيةوالمصالحا!ريةالعائلةفى

النقض.محكمةرقابةتحتالموضوعقاضىلتقديرتترك

الاسلاميةالثريعةفقهمنيستحدلاهناالعامالنظامأنويلاحظ

.الشريعةمعيتعارضالطائفيةالث!رائعفىحكمكللأصبحوالافحسب

استبعادالىيؤدىوهذا،الوقتنفسفىالعامللنظاممخالفاالاسلامية

المصرىالمثصرعقصديخالفوهو،تعاماالطائفيةالنسرائعاحكامتطبيق

اتحادعندالظائفيةالث!رائعأحكامتطبيقوجوبفىأحكامهوصريح

النظاميستمدلاكذلك.الخ..الدعوىرفعوقتوملةطائفةالضوم

افترضالمصرىاثصرملأنفحمسبالطائفيةالثصرائعأحكاممنهنا.الصام

أمرالحامالنظامأنيعنىوهذاالعامللنظامالأحكامهذهبعضمخالفة

العامالنغلامكانواذا.الطالْفيةالشرائعأحكاممعيتعارضتد.أخر

الالحاد-لاتاذاالاسلايةالعراصاانطباقفىنازعمنمناي!اتعو)64(

علىيضلاأنهور(ى-ملحدااعمبحتم.اليهوديةأوالمسيجةعوالشخى-لانبئتنارئا

الدستورفىالاعتقادحرياوانمصرفىبهمحترفغيرالالحادأناصاصعلىذلك

يخظلبديانةنشىدالاولأنرأىكعا.السصاويةالاديانفىالاعحقادحريةسىا!

الثريعةعليهلتعلبق:الملةالطائفةفىزوجهمعمتحدا-لانفاذاالاولدينهعا!الشضى

118الةضية13/5/58خهجاقبtأحوالا!بتدانيةوالقامرة33صفىا!هواحسام.العلاففية

ظلىئارناالحاداالدداقرارءدمأننلأخغلانناعلىلأ88ص:جعحاضاجى-57!1سنة

r3wiالاخترافبدرهيل.المقيدةحريلأمعويشعارض:ةام!:ةافعالبخليهتنصلمامر

وحوور.خدالاصلاسيةالشريمةوتطيقالاح!بالالحادالمصرىالقانون.ش
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فحسب6الطائفيةالشرالْعمنولافحسبالاسلاميةالثريعةمنيستمدلا

صذدلأنفحسبللمجتمعالعلياالأساسيةالمصالحمنيسقمدلاأيخمافهو

المنفردة.ا)زوجبارادةالطلاقاجوازفمثلاومتعارضنةغامفمةالمصالح

العللاقتحريمبينعاللمسلمينبالنسبةعندناللمجتمعالعلياالمصالحمن

الكاثوليك.لطوائفبالنسبةأيضاعندناللمجتععالعلياالمصالحن4

وفبعيح!حبغاضأصالأسرةفىالعامالنظامأنسبقمماويبدو

علىالتىالحكمةفهمتحمورهع!يساعدمماأنهغير،)65،لهفاب!

إلمتريينشرائعتطبيقمنمانعا"الحامالنظام"القانوناعتبرأساسها

المصريينشرائعاحكام.بعضأنلاحظالقانونانذلك،المسلميه!غير

بيئةمبناستمدأومصريايئغيردينيينرؤساءمنصدرقدالمسلمينغير

السائدةوالنظمالمصريةالتقاليدمعيتنافرمافيهيكونأنوخمىأجنبية

أن!اأساسعلىالقواعدمذهمثلاسعبعادفأرادالمصريةالعائلاتفى

العامالنظاممنالعدةتعتبرالأساسهذاوعلى.العامللنظاممخالفة

مانوانمعريةعائلةلكلالراسخةالتقاليدمنأصبحتيانهامصرفى

النصيعتبركذلك.الاسلاميةالثصريحةقواعدهوالأساسى.صدرها

الصسادرالحكميقفىأنبجوازالأرثوذكسالأقبارومصريعةفىالوارد

!مذايعتبر،الزواجمنالزوجين-للاأوالمطلئالزوجبحرمانبالعطليق

بوازعلىجرتالمصريةالعائلةتقاليدلآنالعامللنظاممخالفاالنص

الاسلاءية،الشريعةمنأيضامستحدةالتعاليدوهذهالمطلقةأوالمطلقزواج

-لذلك.النطليقتجيزالتىالأخرىالطانفيةالرائععليهجرتوط

ب!،.ما،ما133!!-لتابه،فى00Nصمذ-لراتهفىالاموانىحسابورالى6،اد

يعلأاتبااحكلام-لانتاذافيمايبحثانأولاعليهالقاضىأن،£\.،913صويخاصة

الاعصول.ثةاككليتشقعلعىبدليلنابتةقاعدة-تتعارضالتطبيقالواجبةالخاصا

اك-يعهكاْثاذافيمايبحثانلعليهيجدلمفان،المسلينغيرالىالزامهاوكشد

ا!ا------.-ااال!طلحقألىالعلمانىبمفهوحماالعامالنظمفكرةمعتتعارضالخا-ت

الشوتبارادةالعللاقوجوازبالمحارمالزواجلتحريم.نظرمحلالضابطوهذا+للحجتع

وء!!بالقرأتلورودماالاسملاميةالثريعةلىقعصبدليلاثبتهْالتواعدمنمرتينو-لوده

وفقىاومنطالاسلاميةالث!ريمةبهتقضلماوفقاالمسلمينغيرالىالرامهايمتدقواعد

تطبيهت!روورقرافرتاذاالاالمسلعيئغيرللمعرييئملزماغيرلأ655لسنلأ463للقالون

يستوىحالةأكاغيرالانجرةالحالةفىكذلكيعتبرعاأنهويبدو،عليهمالاسلاميلأالث!ريحة

بةافيفىالقاضيجدلماذاثم.قطعىلمحيرأوقطىبدليلثابناالنصيكونأنليها

العلياا!سالىالىيرجعأنالرألىمذافمقصى،القاعدةمذهمئلالاسلامية

:،دبهأمرالهلمياLJLAIضهتحديدانالمحروفومن.المامالنظاملتحديدللمجتع

له.خمما،ولولاالفموض

(الأسرةأحكام-4مأ
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اليثردعندالواردالنصالعامالنظاميخالفم!ابأنهالقضاءحكم

زوجةمتها.شِجبأندونزوجثايعوفىالتىالمرأةيجعلالذىالربانيين

داممالعيرهتكونأنعلبطويحرمارضاهدونلأبأوالشقيقلأخيه

تقاليدأنأساسعلىوذلك،معينةدينيةبشعائرمنهاتبرأاذاالاحيا

تشا!ر،بمن.الزواجنىللارملةابفرصةاتاحةعلىجرتالمصريةالعائلات

.تكفلوهىالمجتمعفىالأساسيةالمصالحمنايضاعستمدةالتقاليدوهذ.

وهنالأخْرقالطائفيةالشرائعمنمستمدةأنهاكحا،الزواجحرية

الزوجاتتعدذحظربأن)66(النقضمحكلمةوقضت.الاسلاميةالشريعة

بالنظامالقاعدةتعلقمنأ!لأن،العامالنظاممنيعتبرلاالمسيحيينعند

..مسلمينوغيرمسلمينجعيعاالمواطنينالىانصرافهاهوالعام

.276ص03سا!حكام.جىوع!17/1/9167نقفى661(
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افا!اصهالبَات

المسلمبنغيوالمصريينءلالاسلامعةالثصريعةتطبيق

المصريينعلتسلىالتىالاسلاميةالتنريعةبقوا!المقمود-لأ9

المسلمين:مز

الأحوالمنازعاتفىالاحكامتعمدرأنعلىنصالقانونانعرفنا

المادةفىمقررهولماوفقاوذلكالاسلاميةالريعةنطاقف!الشخصعية

لائحةمن028المادةوتنص.الشرعيةالمحا-لمترتيبلائحةمن038

.!صذهفىللحدونطبقاالاحكامتصدر"أنعلىالشرعيةالمحاكمترتيب

ينصالتىالأحوالعداماحنيفةابىمذهبمنالأقوالولأرجحاللائحة

تحمدرانفيهافي!بخاحمةقواعدعلىالثصرعيةالمحا-لمقانونفيها

.،القواعدلتلكطبقاالأحاكام

التىطلىiالاسلاميةالريعةأحكامليستالأساسهذاوعلى

الاسلامية،ال!ثريعةتطبيقعندالمسلمينوغيرالمسلينعلىتسرق

النزاعفى!اسمايراهحكمابينهامنيختارانللقاضىيتركولا
حنيفةابىمذهبمنالأقوالأرجحتطبيقيجبانما،أمام!امروضا

أجكامبين"نالشضعةالاحوالمنازعاتع!الاقوالمنغيرهدون

بهماصدرتاخرىقواعدهناككانتواذا،-للهاالاسلاميةاذثصريعة

فانY1`1°1لسنة25رقموالاقانون03!1لسنة25رقمكالقانوقنينقوا

الحنفى.المذعبمنالراجحالقولاخالفتولوتطبعقهايجبالقو)عدهذه

المسلحيئوغيرالمسلمينعلىتطبيقهاالواجبالاسلاميةالثصريعةفقواعد

مذهبمنالاقوالأرجحهسالاسلاميةالشريعةتطبيقيتعينعندما

كالقانونخاصةقوانينبثاصدرتالتىالاخرىوالقواعدحنيفةأبى

001رقنموالقانون92!1لسنة25رقموالقاذون.؟!1لسنة25رقم

..8591لسنة

ص.سىالزواجفسأخاكامايتضمنالحنفىالمذهبانويلاح!

المسلمينغيرعلىتسرىلاأخرىوأحكاماالمسلمينوغيرالمسلمينكل

.يدينونوماالذمةأهلتركبعبدااخذا

ظيرالعلاقةطرفىمن-للكاناذاانهالى)1(رألىذهبذلكومع

91.فىد/3/7القاهرةاستننافمحكمةبرأباخنتفى07الى65صبر-رسحكس)؟(

.0363ءلىأخرىوأحكاما021ص!وجه!ةخفاجى-ق83سنهلأ66القضبة
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تركبمبدأعبلا-:فيجب،فيهماأوالملةاوالطاففةفىواختلفامسلم

التىالاسلاميةالثريعةأحكامظبيقاستبحاد-يدينونوماالذمةأهل

أطلطوائف!ثرائعبيقالمشنركةالقواعدوتطبيقالم!ملمينعلىتسرى

الذىالمسيحىللزوجيكونفلا،المععحيينطوالْفخاصةوبصفةالذمة

انعايديف!نبل،بمشيئنهعليهاالطلاقحقمذهبازوجتهمعيختلف

الرأقعذاويحاول6ديانتهقو)عدشأنهفىيطبقوالقضاء،للقضاءيلجأ

بالآتى:نظجهوجهةتأييد

ث!يرلانهميدينونوماالذمةأهلتتركالاسلاميةالشريعةان(1)

ومنهبعقيدتهميتعلقفيماالشرعدليلعنهمميقصربأحبهامهامخاطبين

.والرواجالطلمدق

الحنفىالمذعبفىالمسلمينغيرعلىالمسلمينأحكاموظبيق(ب)

كاتالترافعوعذ)،للقاضىالذةةأهلمنالخصومبترافعءضرو!

نأفوجبعليهممفروضافأصبحا؟نأما،مضىفيماللمتقاضينخيارا

الحكم.لِختلف

غي!الزوجيناحدالطلاقْمندعوىسعاعالقانونمنعكذلك(ب)

اشمحابعندالحك!ْهذاويدلءالطلاقبوؤوعيدينانكانااذاالاالمسلمين

طلاقاأحكلمتطبيقاستبحادالىيهدفالقانونأنعلىالرأىعذا

المسلمين.غيرعلىاورلين

الاَتية:.للاسباب.صحيغغيرالسابقوالرأى

يدبونوماالذمبما(هلتتركوهىالاسلاميةالشريحةان(1)

سيادتهاعنتتنازلأنذلكيعنىلاليفكنالعقيدةحزيةلهمتكفل

غا.الأغلبيةدينلأنهعليهيعلىولايعلوفيهافالاسلام"،الاسلامدارفى

المسلميقغيربينالحكمبينط!الرسولتخييرامريم/القرآنفىورد

فاخكموك6جافان،:تعالىفقال!اليهترافعوااذاعفهمالاعراضآو

أصبحعندمانسخالحكمهذاولكن)2(،000عنهمأعرضأوبينهم

"مصدقابالحقالكتاباليلثوأنزلأة:تعالىبقولهوذلك.دولةللاسلام

ولاتتبعادلهأنزلبمابينهمفاحكم،عليهومهيمناالكتابمنيديهبيقول

الاسلاميةالشريعةتجدولدلك)س(،..الحقمنجاعكععاا!واههم

غيرعكتسرى.ولاالمسلمينعلىتبرىقواعديتخممنفيهاالحنفىوالمذهب

.الماندةسورة42الآبةمن)2(

.الماندة-ورة48بلأ81من)3(
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-لافةالناصرحقفىالعموممموالالصلاميةالئنري!فىالأصل،لانالمسلمببئ

دارفىتنفيذعاوأمكنانولايةلعدمالحربدارفىتنفيذعاتحذرأنهالا

.،فيهاالتنفيذفلزمالإسلام

حنيفة،أبىعذحبمنالراجحتطبيقأوجبالقانونانوطالما

تعلبيقيتعينفانةةالمعاصينغيرعلىتسرىقواعديتضمنالمذعبضمذار!ان

اس!واعد.ادعأ

المذعبمنالراجحقواعدتطبيقأوجبقدالقانونكانواذا(ب)

للقولمحللاوبالتمالى،النزاخعلىتعلبقموضوعيةقواعدعينفقدالحنض

خيارابالترافعمهروصذالمسلمينغيرعلىالاسلاميةالئصريعةتطبيقبأن

.القضاءاماماجباراأو

منكل3،دْاذاالاالطلاقدعوىسماعمنع15عندالقانونان.(ب)

اعصلمناستثنا،ذلكيجعلأنأراد،بيدينالمسلمينغيراشوجيقا

حلائفةاختلفوااذاالمسلمينغيرعلىالمسلمينأحكامْبتطبيقيقضىعام

ف!يرعلىالمسلميهقأحكامتطبيقوجوبيؤكدالاستثنأءرعذا.ملةاْو

المعاومومن.فيهاالاسلاميةالشريعةتطبيقيجبالتىأ!االأحرفىالمساصين

عليه.يقاسلاا،ستثناء1آن

ععيتفقلاالمسلمينلفيرالطائفيةالثصرائعتمابيقاننم(د)

عليه،عوماعلىالئ!رعيةالمحاكماختصاصابقماءمنالقانونكثا-ث

القانونوضعوثد.المسلميق.غيرعلىالمسلعينأحكامتطبقو!لانت

يرغب-لاناذاذلكجدوىفطالطائفيةالبريعلألتطبيقوموانعثروطا

الماائفةفىاختلافهمعضدالمشلعينغيرعلىالطائفيةالشريعةقطبيقفى

الذىالأمر.الععرائع!ذهبيقءتعارضنةقواعدهناكأنعنفضلا!المدةأو

أخذنااذااالنزاعتحبهمالتىالقاعدةتحديدفىكثيرةصعوباتيثير

السابق.بالرأى

المسلمينعلىتسرىالتىالاسلاميةالشريعلأأحكامأنالقولخلاصة

علاقاتيمفىالمسلعينغيرعلىتصرىالتىبذاتهاصالسابقالتحديدعلى

الرأىوحذأ.البلاقاتهذهكلالاسلاهيةالشريعةقطبيقتعيناذاافحائلية

.)5(والقضاء)؟(الفقهفىالسائد*مو

TIE!دفرجتوفيق:؟27مىالاهـولفياسحاعيلامابو267صصلامة-.-I)ث(

.AD-!يحيىالوثود،عبدد1صاثرقاولى،جمل

.293ص1عدد!1صالأحكاممجموعة1/2/68!1ثنقغر5()
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المسلمين:غيرالمربعلىالاسلاهيهالسصصسيعةتصابيوساخصسال-!؟

الطائفيةالشريةقطبيقوموانعشرورو-سبقفيما-درسنا

الاسلاميىةالشصريعةبأنالقولاويمكن.المصريينوالبهودالمسيحيينعلى

بشرحلين:المصريينوالصسهودالمسيحييقعندالأصرةمنازمحعاتعلىتسرى

دتتو!لمالتسصالشخصيةالالاحرمسائلمنالنزاعيكونأنالأولط

الثصريعةتطبيقمثرورومن!ثرط!يتخلفأن:والعانى.بتثريعأحكلامها

الشصريعةتسرىوبالتالى.تطبيعهادونيحولمانعيقومأوالطائفية

الىمنسصصماالمسلمينءيرالزوجينمنكليكنلملماذا(1)الاسلاميبما

اليصساالاشارةالسا)فوا،سيحيينللبسصودعشرسصالاربعالطوائفاحدى

55!11لسنةسص63رتمالقانونصدورعند"ضظمملىقضاءلها-لانوالتى

وصسلعزبادئديؤمنونلاومنوالبوذيينللبصساممةبالنسببماالحالءو3صا

اصسدىالىمنتمياالزوجينمن-للكاناذاماحالةفىوكذلك(ب)

القانونصدورعندمنظمملىقخ!اءلهاكانالتىعشرسصالأربعالعلواسصط

ء،ةأوطائفة-لانت-الدعوىرفععند-ولكن5591لسنة462رقم

حالةفىوايخصا)ص-(الآخرالزوجملةاوطائفةعنتختلفالزوجينأحد

+كر،فىالعامللنظاممخالفاالمسلمةغيرالطائفةشريعةحكم-لاناذاما

مارفعالدعوىقبلسواءالاسلامالزوجيناحداعتناقحالةوفى(د)

فمهاهالسيرأثناء

من-لليدينافوهءالعللات،ضازعاتبالنسبةثالثشرح!وعناك

تعسيقبايللاقلايدينكلاعمااوأحدعط-لانناذا،بالطلاقالزوجين

الزوجيقبينالطلاقدعوئت!سمعلاوبالتالى،الطلاقدعوىسماععدم

ائفطإاحدىالىينتعى-للاهمااوْل!حدعماكاناذاالمسلمينغير

.بالطلاقتدينلاالطوائف1سصذهلأن،الكماثوليك

ولاالأولالبابفىوالثائىالاولطالشصرطينمن-للشرحسبقوقد

اعتناقعندالاسلاميةالاثريعةحكمعنالكلامسويالشرجبهلصامتسصلايبقى

ا)ظاثالشرطءقالكلامْثمالاسلامعنالردةوحكمالاسلامالزوجيناحد

.الطلاقبمنازعاتالخاسر

92-l :سصلامYاالصسصسصسينأحدسصتظسص

تطبيسسقوجب،الاسلامالمسلمينفيرالزوجيناحداعت!قاذا

اعضنسماقهكانسواء،العاثييةعلاقاتهعلىالحنفىالمذهبمنالراجع

الاثرويختلف.فيهاالسيرواثناءرفمهابعدأمالدعوىرفعقبلالاسلام
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اذاصابحسبالحنفىالمذحبمنالراجحفى.الاسلاماععئاقالمترتبْعلى

.أمرأةامرجلاْالاشلانمسنعتنهنكان

هأأغيرمنزوجتهوكانترجلاالاسلاماعتنقمنكان!اذا

اعشنقتاواصلعتفانالاسلامعليهاْالقاضىعرضمثلاكالمجوسيةالكتاب

وأالم!يحيةأوالاسلامابتو)ن،عصمتهفىظلتاليهوديةاوالمسيحية

طلاقاتكونولابالاباءالفرقةوتثبت،بينهماالقاضىفرقاليهودية

دخلقدالزوجكانانمهرهاوللعرأة،الحنفىالمذع!بمنالراجحفى

اختلىاودخلقديكنلماذاأما،الخلوة(وبالدخوليت!دالمهرلأدقبيما

لىوالمهر،منهابسببفكانتبابائها-لانتالفرقةلأنلهامهرفلابها

8بطلاقوليستفرقةوهذه،الخلوةأوبالدخوليتاكد

سميحية،أوبفوديةأىكتابيةالاسلاممعتنقزوجةكانتواذا

يحعم!!الزواجانوطالما،بكتابيةيتزوجأتللسململأن،زواجهعاعلىفعا

أولى.بينهعاالزواجيبفىفلانابتدا!نجيتيعا

زوجهاعلىالقاضىعرض،امرأةالإسلإماعتنقمنكانواذا

أبىوأن،بينهما-لانكماالزواجوظلأمرأتهفهىأسلمفانالاسلام

المسيحيةأواليهوديةالزوجاععنقلو!شبينهما.القاضىفرق.ملامالاص

نألهايجوزلاالمسلمةلأن،زوجضهاسلامعندمسيحياأوجصردياكاناو

طلأقهضاوالفرقة،المسلمغيرعصملأفىتبقىأنولاالمسلمبغيرتتزوج

-لسانانمهرهاالمرأةفمسضحقأ)1.الحنفئالمذهبفنالراجحفىبائن

بها،اختلاودخلقديكنلم)ن.نصفهوتستحقبهااختلىأودخلقد

الزوجةباباءاعتبارهاوعدمطلاقاالاسلانمالزوجباباءالفرقةواععبار

الامساكعنامتضاعالاسلامالزوجاباءأناساسعلىمبنىطلاقاالاسلام

لهأهلوهوباحسانالتسريحفيتعينبالاسلامعليهقدرتهمعبالمحر-وفت

أهلافليستالمرأةأما،امتضاعهبسبب.العسريحفىمنابالقاضىؤينؤب

.الاسلامابائهاعندعنهاالقافحايئوبلاوبالتلاللظلاق

-لتابية:زوجتهتكونانالمسلمللرجليجيزالاسلامانويلاحظ

كتمابيازوجهايكونانالمسلمةأةللميجيزلابينمامسيحيةاويهودية

بهنالزو)جالمسلمللرجليجوزمنبيانمعرضفىتحالىا!قا

الهداكة.طلاقبلاقلأيفهىيرسفابىعنداما،ومح!دصنبفةابىقواءوب)6(

ال!فبة7/2/75فى!ل34دائرةا!بتدانيةالثاهرةمحكماةفتوبيذاا!هس-1ص

1132الغفميلأ26/364برْوفى-6مشة!24قفي!28/6/64و!ى-6صله11ْ-.

صنة
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أجورعسنآتيتموهناذاقبلكممنالكتابأوتواالذينمنانحصناتءوا5

تحريمفىتعإلىوقال،(V)أخدانممَخذىولاسعمافحيقغيرهحصنين

ولعل(A)"يؤمنواحتىالمشركميئتنكحواولا"المسلمبغيرالمسلمةزواج

خطرفلاعادةتتبعهوهئْالمرأةعلىقوامالرجمجلانذلكفىالحكمةْ

فضكون-لتابياالمسلمةزوجكاناذامابخلاف،ْ-لتابيةزوجتهكانتاذ)

المسعلمة.أوالمسلمملىالمسلملغيرولايةولاعليهاالقوامةنه

وأالمسلهةبغيرالمسلمالرجليتزوجأنالاسملامفىيجوزوِلا

كلي!ونلاالدينيةالعداوةقيامومع،الهدايةعنأبعدلأنبما،البهتابية

الزو)جيحققفلا،ومودته،مساكبنتهفىللإخرمخلصاالزوجينمن

.يجوزفلاأغراضه

الاسم::كلاارتد-23

العائاجةالعلاقاتعلىالتعابيقالواجبالقائونحولطالفقهاءيخثلفا

الاسلاماليهسوديةاوالمسيحيةالطوائفلاحدىتمابعمصرىاعتنتياذا

لمحيوفا.ملةالىاوالنمباقةملتهالىعئه:ارتدثم

ارتدفاذا،ردتهعلىيقرالاسلامعناقْالمرتدالى)!(رأىذهب

الطائفة.فنىمتحدينالزونجان-اعتيرالآخرزونجةوملةطائفةنفبمىالى

رفعقبل!التغيير/كلمانسألنوُاع.علىالطائمْةفكهْقاثونوسرئ،وانملة

رْوجةملةاوطانغةتخثلف!عنسلةأوطائفةالىازتدْاذااسا.الدعوئ

الاسلامميةالثصريعةتحكملمقتع!و-ئفلأالطاصْأوالملةمتخدياعْيرثأْ-لاا؟خز

الاَتيةةالحججالىالزأىهدْاْويستند.ألنزاع

(I)462رقمانونالقامنالسابعةالمادةفىالمصرىالمشرعالط

المخالفةومفهومالدعولىرفعوقتالزوجينبحالةالعبرةان.بين5591لسنة

وجهةعنالنظربغفى.متبرالدعوىسيركيرفىالتغييرأنذلكءن

إلتغيير.هذا

حتىالمثوكاتمنكخواالأ.أياتخصص،صالماورةصنورةا؟يلأْهمن)7(ا

فاحالصعن،ْثبعهرال!صاباملنساةمنالزواجأجازتكة7واة...يإمن

.الاخدان،

Al)القرةصورة0221ا؟بلأمن.

"لفصمالد،لةمجاسوفتوى،7'بخبْالأسصولهفىاسماعيلاماب)9(

-311ص(5291-5191)7ْو6مىالد،لةمجلسمجموعلأ-الراى

.582فتدى34!اعد:112
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-كم!نردتهعلالمربدتقرلاالاسلاميةالريحةانيقاللا)ب(

ذهطى)نيثبتأنالىاليهالاحتكامعنبعيدايظلالاسلابيةالصريعة

التطبيق.واجبةالشصريعةسالشريعة

4ردفعلىالمرتداقىارعدميقتضىالحامالنظام)نيقالولا)ب(

-الحامالنظاممنومصصطالدستوربهفلهاالعقيمةحريةلأن

ضاك-لانانهالمواريثلقانونالايضاحيةبالمذكرةورد(د)

فانوقمشروععليهينص-لانالذىالمرتدتوريثعدمحكمعلىاعتراض

الذىللدستورمخالفالحكمذلكاناالاعتراضمبنصطوكان،اريثالمص

!دمعلىالنصحذفالاعصراضمذاوبسبب،العقيدةحريةي!كفل

.ردتعلىالمرتداقرارنحوقcالاتجاهأنبملىيدا!مماالمرتدكأريث

بأتى:ماذلكفىوحجتنا،ردتهعلىيقرلاالمرتدانوفرى

الدع-وىرفعقبلالملةاعتدبتغيير.قدا"لقانون-لاقاذا(1)

خاصا.فاعتدحكحاالاسلاملاعتناقأفردأنهالا،التضييرعذاكانادا

تضييرحكمانالىيشيرالذىالأمر-صميرهاوأثناءالدعوىرفعقبلبه

الزىوالقانوث.بالاسلاميتحلقالأمركاناذااطلاقهعلىليسالماة

نأيعقللاوأثناء.سيرهاالدعوىرفْيقبلالاسلامالىالملةبتغييري!خد

.الإرتدادمذاعلىأثاربثرتيبالاسلامعنالارتدادعلىيشجع

تعرضقد55!1لسنة462رقمالقانونواضح-لانا(واذب)

وك!ععندفعل!لماالردةحكمبيانعنسكتفانها.لاسلاماعتناقلحكم

الأتيرالقانونلهذاالايضاحيةالمذفية!رحتحيثا،واريثقانون

م)وطالما.خاصلقانونالمرتداحكماممعالجةتركالقانون،اضعبأن

وعندثذ.ير-ص،فيهانصمنتخلوالردةقمسألة-بحدالقانونيصدر-.ضذا

فداالعامةالثصريحةباعتبارهاالابصلاميةالشريعةالىحكصهانجى..معزفة

ميادىءوالىالعرفالىيرجعأو،مصرفىالشصغميةالأحوالصصا*إ!

وجودعدمعندالصطبيقواجبمنهماكلاأنباعتبارالاسلاميةالبصريعة

ومبادىءالصرفمنو-لل،المدنىالقانوقمنايأولىللمادةطبقانصت

آخرسصاويادينااعتنقولوردتهعلىالمرتديترانلاالاسلاميةافييعة

النحو.هذاعلىالتطبيقواجبةالاسلاميةالشريعةانثبت:قصط

.لأ(.)حكعفااعمال!يجبفانهردتهعلىالمرتدضرلاالثصريعةت.:كا.نت

العقيدة!ريةفىالتدخليعنىلاردتهعلىالمرتداقراروعدم)-(

العقائد،منشاءمايحتنقانفله،الدستوربنبمولفير..لهالم!لة

0(N،دِتدط!وتغى382ص2ع!اصالأحطممجعوعة03/،/1666نقض
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4ظتهطشتخكمالحافةالث!نزيعةباعتْيارهاالاسلاميةالثسريعةتغلللكن

اورل!ذفين."ؤعْيق.المسلمينجمعععليالتخبيتيواجبآخرقانونكأكاالعانلية

جمدم.اقمنابراريث.لفا.نرنالايضاحيةنجالمذكرةوردماأما(د)

يجرد!هبرابدستور-لفلهأ.التىا!قيبخالحريةمخالرطْأمرالمرتدتوريث

صرحتقد:القولسبقكما-المذ-لرةهذهانعقفضلا،ملزمغيررأى

ن!وفثنلرا.خاصلقانونالمرتداحكاممعالجةتركالمواريثقانونبأن

اْلاسلاميةالثصريحةاحكامالىالرجوعفيتحينبعديصدرلمالقانونح!ذا

قضاطجرىؤقد.ْالمواريثمسائلف!جميعاالمصطيينتريحةباعتبار!ا

النطيفةأخذا-بمبناذىءالمرتدتوريث.عدمعلى)11(النقضمحكمبما

تنهـرنخنوالتظرمذا"منيغيرلاأنهعلىاحكامهواستقرتالاسلامية

7رقمالمواريث vغيرهمنانمرتدارثحكغعلىالثضمن-43!1لستة

المتعلقةإلم!ائلجعيعلم..يتضمنالمواريثقانونلأنمنهغيرهوارث

مذهبمنالأقوالأرجحعوطمنهاعلي!ينصلمفيماأحالبلبالمواريث

بمحاإاصابرالثرعيإةالمحاكملائحةمن028با"دةعملاحنيفةأبى

7رقمبقانودْالمرسوم A.اادْالقوليج!وز.مع!لاطاوهو31!1-لسنة

إمبمائلامن.هذهسمنألة.فىحكمفىالنصمنخلوهأوالقانونتسكو

القرآنفىنعنايخمالرطانالقانونبهأرادانماغيرهمنالمرتدارثومنها

.فقهاء!المسلمين.عليبمااتفقحكمااوإلصحيحةالسنةأو

ملةنجلاريكونة،ْردتهعلىالاسلامعنالمرتديترلاذلكوعلى

وتقخنئالجفذىالمذهبننالراجحأخكامالعائليةعلاقاتهعلىفترد

ألاشثلامالممبمْعنارتدْادْانجأنهالحنفىالمذهبمنالراجحأ--ام

تاتن5،!لثذذفتْعتهفيةلثببههله-لانتفالتالاسلامعليها.لقاضىعرضى

كل!االأذيانْيتبرأ"عْرطادْتونجتهؤكيفية،-لادْبهمامطبلماعاطنردتهعن

ا!لححمهبهفإهاليهائتفلغماتبرأولو،لهلا،دينالمرلدلأن،الأشلامسوى

للقانونمخالناْكبلاوبالتإلىْالأسلاميةيسةافيإص!امعليهوتعلبقردتعلىيكللا

الحبثمنلهاؤصيانهْالحهاضوقعلىمحافغلة،رتجدادياالمرتدسزواج-ببطلاناخ!ادراحكلما

6/3/67فىا!بثدائيةا!عامرةالمضنف!،فى.العقي!بحريةتئصل!اموروس

التمرتوا!نصتئناف66سنةة7القضيةلأ6ألم21/1وفىمى65صنة7733ْالقغب+

اديخميلأْصْا63خكةْالمبشتضنيةأصهاكظ81ش13ْالقميةفى1لأ18/1/64فىس

.Iرقم35ص

شدموقفى176ض17صْالاحكاممجحوعة!1/1/66نشى)11(

المرتد.،يثته
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لان،انلوتىخ!3فىاعتبرردتهعلىوأصرالمزتديقبلملماذاأما،المقصود

الثصريعةفىْبالأعدامالمرتدعلىلاحكمسببالكونهاالموتمحنىفىالردة

للمرتديجوز.لالهذا،للزواجيصلحلاالميت-لانولما،)12(الاسلامية

وأبسملمالزواجللرتدةيجرزولا،مرتدةأوكافرةأوبعملحةالرواج

مساصاأحدهما-داناذاالزوجينبينالفرقةوتفع.(\)3مرتدأو-لافر

المذمحبفنالراجحعلىطلاقْبغيرفرقةوتحثبر،الاسلامعنوارتد

قدكاناذااالر-للفلزوجئهالمرتدهوالزوجكاناقثم.\()ثالحنفى

ونصصالصحيحةالخلوةأوبالدخولاكلهيستحقالمهرلأنبهاْأختلىاودخل

وقتالىالنففةولها،قبلهمنالفرقةلأنبهايختلاويدخللم-لاناداالمهر

،المرتدةهىالزوجةكانتواذا.)15(فيهامادامتالعدة.ونففةالفرقةوقوع

وابالدخوليستحقالمهرلأنبهااختك0أودخلقدكانانالمهر-للفلنها

بها.يختلأويدخللم-لاناذانفقةولالهانهوولاأالصحيحةالخلوة

صانكاح!اعلىفهماأسلماثممماالزوجانارتدواذا،قبلهامنالفرقةلأن

.أ()6استحسانا

كلذه:وألردةالافماععذلقاثبات-23

لامالاس!اعتناقاثباتعلىالحنفىالمذهبمنالراجحكاماحتسرلى

بئحا-اخفىاالمذءبمنالراجحفىالاسلاماعتناقويثبت،ءضهدةوإ!

.:)17(صثلاثةصاعلإ

معتنق)يأتىأن،بهويقصدالنصطريقنهويسمه:الأول

مجليهعمومماالتبرىمعبيىاياْتىإوالث!هادتينأوبالثبعهادة(الاسلام

عةيدتهتغييرعكيدلب!االاسلاممعتنقينطقانبمعش.اin)سريحا

-ءبالخالقيؤمنلاالشخص-لانفاذا،بالاسلابمالايعانالىالسابقة

11%1

أ؟-ثب+ط

حاسآب191

)131

)15(

،16(

(V؟

،18(

ف-!هدلىب!

ا+اا،:تدلأن

المذفى:تف-ب

..البداالردة

ا-الهداية

أبىاطقيومر

/لأ/ه6نشى

9بالهداكة

2-البدانى

مخثةتصفو

الأسلامت،فى

خدخا.با-15رجلا-لاثاتيقا!أن؟ا!ايسلمات

تلمم،ا.تهوتانا!اامرا-كانتاتالحنفىمب

.027.مى2بح

.1د9عى

161و016لأ.-طبداممة4-اليوصه!وابىخيفلأ

؟301ص!1صالأح!،ممبموعلأ68!9

NINص

201-ط

بالث.ما،ا&جحيلأأو)اشيصالعلقادابافهالنتفء

انهادءوفا.قائعمنوئبتالص-آن،تلاإة؟س.؟مسسلىةمن

بن

كل،.ذلاث

فىكاقدتبن

دباننهكنى
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يحك3حتىا!هالاالهلابانيشهدانفيكفىبهأمنثم-لالدممريةوجل

اطالرشاينكرولكهوجلعزبالخالقيؤمنالشخص-لانوان،باسلامه

ححىاثهليسبىلطمحمدااللهالاالهلابأنيشهدانفيكفىالفلاسفة-لبعض

بالرسالةمنووجلعزبالخالقيؤمنالشض.كانوانءياسلامهبحكم

أرشلانهوينكرخاصعةللعربارسل!محمداالنبىأنيظنولكنه

لشهدواحتىباسلامهميحكملافهؤلاءوالنصارىاليهودكبعضكاافةللناص

القديم.دينهممنيتبرأواواناليهماللهرسولمحمداوأناللهالاالهلاأن

ا.لثب!خريهيقصداجراءلانهالاسلاملثبوتالثمرعىللاشهادحاجةولا

.لأ")9والاعلام

هو!لحنفىالمذهبفىالإسلاماعتناقلثبوث:العانىوالطريق

التىالاسلام!ئممائرمنشغيرةالشضنيأتىأنبه-ويقصدالدلالةحلريق

!حراجماجمةفىكالصلاةبالاسلامايمانهعلىذلكفيدلبهااختص

والحج،الج!اعةلصلاةمسجدنىوالآذان،المسلمينصلاةالمسلمين

تكنلمانشننائرهذهلأن،المناسكويشهدويلبىللاحراميتهيأأنبئر!

دليلالامسلامهيعهما-فىعلىواتيافهاقبلنامن!ثرطفىهيئتهأعلى

.الامسلاماعتتاقعلى

عبء-شعا؟ردمن.شعيرةباتيان-الاسلاماعتناقالمدعىوعلى

.)03(الثصرعيةبالأدلةالاثباتهداويتم،دعواهاثبات

الاصلاماعلاق:مذاادحاجةبدون.سلمااعتبارهفى-لاف؟لئاقانفها!يااثمهيجة

ث!دللااخردينأىْمنالتبرىاام.السلعينعدادفىلاعتبارهاجرا.اىاتخافىا:صيا.ر

".14أ7ص35صالاحكاممجموعة7!؟؟1/12/ثشي.للاصلام:-ئا

فىالمتِبأت.!غاء!اقامفيهالمطغرنالحكم-دانا؟ابأنهإ/21/17691فىوقضت

بالث!هادتين.نعلقانهمنالنرعيةبالبيلةلديهنبتماالىاصضناداالاسلامدينعومات

ىأمنىبافيِالنبتشيجلولم،دحومملاةمنالاصلاسالد!نضعانريؤدىاكات

الثرعتكبْئجأوالتنونخالف-قديكونلافانه،سملعالاعتبار.شرطاأخردين

.927ص27حاالاحكاممجموعة-31/1/ول!1طغىالإ"-*س

لتشيروسيللأجرد،5لفلكالمضعىالنموذجعلىالاسلامضهربانحكم.فىقد)!ا،

I%لضى.الاثبات VA /3/ NمجحرعةCاضبهاربانحكمكما.65لأعى!2صمالأص

نقض.الاثبات0فىحجيتهلهرسصمحررالمعريةالقنصلبةمنعليهالمعدقالاصلام

.ق52لسنة56طعن10/6/83!اث

فىجا.ما،الىالاصلاماعتناتائباتفىعيةاقيالبينةالىالحكماسشد،ارا)02(

محلللا،الاقرارتاعلثشامدوشهادةباصلاصهاتوفىاقرارمنعرلى:واجعتد
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،الاسلاماعتناقعنوكشفاخبارعوبالاسلامالاقرارانويلاحظ

شخىأقراذاوبالتالى،لهوقثيدالاسلاماعتناقع!دليلفحو

ناللمحكمةجاز،سابقتاريخالىالاسلاماعتناقهواسندباسلامه

)21(بالاسلاماقرارهوقتمنلا،السابقالتاريغهذامنذمسلماتعتبره

العبحية.طريقهوالاسلاماعتناقلثبوت:الثالثوالطريق

انسانكلانالأصللأن،أبويهأحدلاسلامتبدأالصبىباسلامفيحكم

رسلهبسائرمنوبالعبوديةوجلعزدغهيدينأى،بالفطرةمسلمايولد

،وغيرهبالتععيدينصرانهأوأبواهيهودهقدثم،ط!محمداومنابم

الذىالدينوهوالفطرةدينباععبارهالدياناتخيرهوالاسلأمولأن

اتباعهو-منولدأوAliأوشريكوحدهدونددْالعبادة.يخلص

فىأبويهلاحدىالوالدتبعيةتنقطعولا.وأنبيائهاثهرسلبجميع

نالهيكونفعندئذ،عاقلابلوغهعنداى،مكلناصاراذاالاالاسلام

-ا!عاماتامذهاحهتوكانت،متعددةدعاطتعلالحكمأقيمادْالأنة،الحكمعلىللنص

نجرش-الدعاماتباقىفىتعييبهفان،الحكملدلوحدهاكالمية-الثرعيةاليةخآوهى

63صالأحكام.جموعة?26/3tvo/نقض).منتجغيز!كون-صحته

.(ص.687

ْ(2)iص26سالاحكاممجموعة92/1/7591نقضratا-!تخلاكسانونيه

lالىbاصتادالمورثإسلامقيهالمعل!ونالحكم بأفه%9فى9سنةفىالقضا.أمامقرار.

،519؟مةمندمصلماباعتبار.أثر.ينتحا!رارهةاوانْ،\51ْt!نلألىأسلم

اعتتقاق؟لك،الموضوعقافىبالستفلمصاالاقرارلدلالةسائغموضوعىامتخلاص

احدك!الىالانضصامنجلافالاسلام!معانراحدىاكيانأوبالشهادفيا!طقمنذيكمالاصلام

الركف"اقبرلطقوصهاتعامبمدوانمانيهالرغبةبابدا.يتملاالذىالمسيحيةالطوانف

صجلامما.فىوقيديالانضمامل!للبالجديدةالدينية

النقضتمحكلعةبهقضتماالا+صلاماعتناقعلىدليلافظرنالى!عدلاأنهْغير

،اسظليالثاعنوالدباصلامقضا"أقامقدنيهالمطونالحكم!لانمتى،أنهمن

بخلوسالز،جبنiاقرارمنالزواجوتيقةنىجا.ماعلىبسملمةز،اجهتاركخالى

مسلمة،والزوجةمصيجاالزوجيكونأنومنها،والقافونيةالثرعبةا،وانعمن

لثرعية1عالموانمنبخلرهالطاعنوالداتراربد.ومنالتاريخهذامنانهفىلكعلورتب

الوضوعىالاشخلامىهدافان،بالتصاد!هنطقوانةم!لمأنهيمتبز

النففىمحكلمةتراتبهولا4المرضوقاضىبهيستفلالا!رارلذلالةالسلن!

ذا،نطرمحلالحكلمفهذا(174عى17.الأ!كاممجموعة1لأ!1/10/66نقض)

منبخلومماالزواجوثبقلأفىالزوجبناقرارالاصحلاماعتناقلثب!تيكفىلا

الث!رعية.2الموا
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اسلامهتجديدالمسلمالولديدزمول!،)23(عنهيرتداوالاسلامعلىيثلل

فيه.لبدخولطقوسولاالفطرةدينالاسلابملأن،عاقلاغهبلبعد

.الفطرةأصلعلىبقىفغدالاسلامعلىالولدبقىفاذا

كلمةباجراءالردةوتتم،الاسلامعنالرجوعفهىالودةأما

باطنأمرالردةيأن،بالاسلامالايمانيجبىدبعداللسانعلىالاكفر

.بوجودهالردةتتمعنيهادنيلاباللسانالاقرارفجعلعليةلايوقف

منالاالردةتصحفلا.والاختيارالعقلضرطانالردةلصحةويشترط

العاقلغيرالصبىولاجنونهحالالمجنونردةتصحلاوبالتالى،العاقل

تغييرعلىيدللابالكفرْهؤلاهاقرارلأن،العقلالذإهبالسكرانولا

العاقلرذةوتصح،يصحفلاالتكذيبعلىدلالةيصلحولاامقبدةا

استحساناإردةاعلىانلكرهردةتصحؤلاافاقتهحاليوالمجنونصبيياو)و

.بالايمانطمئناقلبهكأناذا

والردةالاسلاماعتناقش-الحنفيالمذهبفىالاصلانويلاحظ

القلبفىماعلىلااللسانبظاهرالاقرارء"!"بنيةالأحكامأن-عنه

الاقراروهوعليهيدلمامعهفاعتبرعليبمايوقفلاباطنأمرعبواذ

مبنيةالكفرأحكامبهانتباولكن،)؟2(القيا!بىهووهدااللبسانبظاعر

و-لان،حقيقةالايمانعلىمبنةالايماقاحكامأنكماحقيقةامفرع!

هحردالاقراروكان،والتكذيبالتصديقالىيرجعاقوااكفرالايمان

-الاصتحسانطريقعن-اتسعالحنفىالمذهبفان،عليهمادلبل

بهالتكذيبعلامةعلىيدلمابالاسلامأقرمنعلىظهرلوبئن!،للضءِل

فحسبالخارجيةالمظاهرعندالقاثىيقفإنعلى،باسلامهيحكمفلا

المذهمبففى،عليهيوقفلاهمالأنهاالباطنيبماالأمورعنبحثبىون

بهوأقر!النشبهجاءطبجميعحمدقأحداأنفرضنالو؟الحنفى

نجصلمهبالاختيارلنصنمسجدأوبإلانجتيإرالزنارشدذلبنومعبهوعهل

بهوجا+الذكرسالف284ص26صالاحكاممجموعة92/1791/دنتخى)؟3(

الحكلم:افضحماوطاءعمرهامنابثامنةجابرزتعنلماتوفاةأنالنابت!ولنلما،أنه

والقضية)،الجديددينهتلاحقهإنالمتعينمنفاة.الاسلأنمدين،الدما.اعتناق"ت

.(بعيراث%،صمة

ظلنطق،اللساقبظاهرليهالعبرة"الدينيالاعتقادبإنهالدقنىمعكملأوقفت)33(

.ق52لسنة56طئ؟1/6/1683نض!.مسلصاالنخعى!عتبار-لافبالشهادتين

اذاالمرتداعتبارفى!كلىصمرجوازفىأواللأصاقبظامربالاسلامالاتجراربأنقفستكبا

بالعقيدةتتعكلالتىالنفسيةالامورملهفىالدعوىلقافىيجوز،لا،مسبعاالاسلامالىرجع

نقض-القانونتطبيقفىمخعلئاكانوا.لاثواءث،ا،.الاقرار.هدابواعتكأيبحتاق

1سالاحكاممجموعة33لسنة37ثن6/د\/ث %tI6"4ص.
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كذلك2()ظ"والانكارالتكذيبعلامةذلكجعل!ابعبىلأناكافرا"،

بماأوالاسلاماعتناقعلىيدلبذاتلفظاذاالعقلالذأغبالسكرأن

لأنالأساس،مذاعلىاستحساناباقرارهْعبرةمنهْفلاالردةعلىيدل

التكذيننع!أوبالاسلامالايمانحقيقةعلىدلالةيصلغالأفرار.لانحذا

المتوفىاتحبارمنينالفلا،المتوفىورئةينذعلو،جمبزةلاوأخيراْ.به

.)35(المشيحيةللراينم"طبقادْفنهم.صمذماْ

أحدعهاكاناذاالمسعحيينالزوجينبببنالطلاقدعوىسماععدم-34

كاجموليكية.طائفةبن

الزوجينعلالاسلاميةالشريعةلتطبيقيثنتر!أنهذ-لرناأقسبئ...

لائحة.من7/!1المادة.أنذلك..بالطلاقمنهعا-لليدينانالمسيحيين

احدمنالطلاقدعوىت!سمع.لا5:انهعلىتنصالشرعيةالمحاكمة

،.+الطلاقبرقوعيدينان-لانااذاالاعلى.الآخرالمممطمينغيرالزوجين

مدىحولوالقضناءالفعهفىكبيراخلافاالنصعمذاألاروقد

و!ءالذى55!1لسنة462رقمالقانونصدوربعدنجْحموصا،تطبيقه

:آرا+خمسةالىالصددبهذلماْلاشأرةويمبهن،المحاكم

لائحةمن!!/7المادحكماستبعادالىوبدب)26؟ْالإولىالرأىْ.

لمعليهايقومكانالتىالحكمةاناسا.يبنعلى-العثرعية.المحاكمتزتيب

زوجةعنوالمشقةالحرجلرفعالحكمنذاوضحفعد.،ةالآنتعإ.قالحمة

فتكوناخرىمرةالزواجتستطعلمزوبخططلقهالا.تدين.-بالاللاق.واذا

الحرجومذا،)27(جدلدمنالزواجامكانها.مْى.ولازوجبماا.لا.هىكالمعلقة

بالطلاقتحكمالثصرعيةالمحاكمكانتحيث.المحإ-لمتوحيدقبلقائماكان

كلفانالاناما،قمائعاالرواجالملىجالمجلسيعتبرقد.الذى.الوقتفى

محكمةتمنعهـاأندونأنجرىمرةالزواجتمب!تطيعبطلاقهاحكم!زوبجيما

الاسلاميةالثصريعةأحكامتطبيىعندمثمقةولاحرنلاوبالتالى،ذلكمن

.بيدينونلامنعلىالطلاقفى

..19س!زمرةاسكتابلىاليهسشاد-للتفتازانىالنسفيةالعقافيضرح2،)ث.

TVAصالاحكاممجوعةا1w'21/1/نضى)25( .i ' V.تعار!!لا"انهبه،جا

منودالشيباقوالوردما،بينوزواجهالمتولىاسلام.ضوص.فيبالبينةالمحكمة.اخذقي

-.،المسيحيةيلمراصيمطبقادفتقم)نه

د8يةالقففى21/5"/57!1فىالئسخصبماللاحوالامليةالاصكندريلأمحكص!)26(

.603صالشضيلأالاحوالااح!مفىفىجتوفيقاليهاضار56!1لسنة

تغصيصببداعصلاالحالةمذ.محالجةئرثىايغا.هكاوجا.الايفاجةالمذكرة137ر
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التىللزوجهبالنسبةوقضاءقانوناانتفىوانالحرجانوالو)قع

قائمالازالأنهالا،الراىهذاذهبكما،وتطلقبالطلاقتدينلا

التثصريعمنالمستمدالحكمفانالحرجهذاانتفاءويفرض.ديانة

بالطرقيلضضىقائمايظلب!،حكعتهبانتفا+يبطللا،اوضعىا

المح!+اترتيبلائحةمن!!/7المادةونص،التشريعلالغاءالمعروفة

الزوب،نكاناذاالطلاقدعولىسماعمنالمحاكممنعفىصريحالثصرعية

ا-اعماأنعنةضلاالنصصريحمعإجتهادولا،بهيدينلااحدهماأو

ا.ْاهمالهمنخيرالنص

تسمحلاالتىالطلاقدعوىانالىويذعب:(TA)العانىالرأى

ثريعةتكونالطلاقْالتىدعوىهيبالطلاقيدينانلازوجينبيهت

كانتاذاأما.،عليها-التطبيق.الواجبةالثصريعةالمليةْصالطائفة

فلاالداشادعوىعلىالتطبيىَالواجبةالشريعةهىالاسلاميةالثريعة

الشرعيه.الحاكمترتيبلائحةمن!!/7بالمادةللعملمحل

المحا-لمترتيبلإئحةمن!!/7المادةلأن،صصحيحغيرالرأىوهذا

العصرععةالمحا-لمتكنوبم،الثصرعيةالمحاكمععلتنظمكانتالشرعية

لائحةمن!9/7المادةفانوبالتالى،الاسلاميةالشريحةغيرتطبق

،ءالاسلاميةالئصرضهتطبيقع!قيداكانتالعثرعيةالمحا-لمترتيب

الصطبيقواجبةتكونلنالطائفيةالثصريعةانئم،)!12المسلفينغير

وبخالتالى4والملةالطائفةفىالخصوماتحادمنفاخاصةشروروبتوافرالا

فىالطسلاق"اخكام.الدعوىعلىطبقتبالطلاقيدينانالزوجان-داناذا

الذعوى.-لانتبالطلاقطيدينان"لاالزوجان-لانوادط،الطاذفيةشريحصهما

7ْ/96.منالمادةلحكمحاجةدونءالطائفيةلععريعتهذاطبقامرفوضة

قيدايعتبرلاحكمناأنعلىمذ)فدلاءالرعيةالمحما-دمترتيبلائحة

الاسلا،يةالث!ريعةتطبيقعلى.قمِدايعتبروانماالطالفيةالثصريعةتطبيقع!

.ْ.المسلعينغيرييقالمصرطلاقع!

تات:ال!لان151الاالمسلمينغيرالزوجقأحدمنالطلاقدعوىسماععلمع!بالنصالقضا،

.،الطلاقبو!وعيدينان

وحكمسنا.55791ْالضية36/2/5791فىالابتدانيةالاسكندريةمحكعلأ)38(

فة&.58الضيةْفي2/5/1657لأوحكم56!اسنه101َا)قفيةفى!/ث/5791

905و..5مى3-،الشضيةالأحوالاقضا+فىالمرجعلىحنفىحاد5799

.658؟رتم

\ما.شالشخهسيةالاحوالقضاهفىوجه!ةخفاجىخىالمههذاشراجح)!2(

\.لأ.ص
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دعموىسعاعالقانونمنعبأنالقولالىوفيهب:C()0الثمالثالرأى

سعاعمنالمحا-لملمنع(1)انهلحنىبهلدلنونلامنب!نالطلاق

يدينونلالأنهم،طوائفماختلإفمعالمسيحيينبينالطلاقىدعه

بيقاوالمسذمينبينالطلاقjدصسعاعيجيزأنه(ب)الطلاقبوقوع

رفعاذاأنههذاعلىوينبش..الطلاقبوقوعيدينونمعنلآنهماليهود

ملةأوطائفةالآخرعنمختلفاالزوجينمنكلوكانطلاقدعوىسميحى

عليهنصلاالدعوىهذهعلىالتطبيقالواجبالقانونتحديدفان

الحالةمذهفئالتطليقطلبعلىتسرىلاالزوجيناحدشريعة،ن

ا!ثصريحةتنطبقلاالوقتنفسوفى،ملةاوطائفةالزوجينلاختلاف

عنداذطلاقمسائلفىمسيحية،أسةعلىتسرىلالأنهاالاسلامية

الأحوالهذه-فىيستطيغالقاضىانوعندهم،الر(ىهذا.أصحاب

شريمةفيطبقالشأنهذافئالخماصرالدرلىالقانونبقواعدالاستهداء

القاضىخكممثلاأرئوذكسياالزوجكانفاذا،الدعوىرفعوقتالزوج

الملة()هذهفيهاتقضىالتىالاسبابمنسببتوافراذابالتطليق

.)31(بالعطليقالقاضىيحكمفلاكاثوليكياالزوجكانواذا،بالعطليق

منعفالقانون،والتطليقالطلاقبينالتفرقةالىالرأىهذاويستند

باتفاقهعا،أوالزوجيناحدبارادةيتموالطلاق،الطلاقدعوىسماع

ا!والانفساالتطليقبغيرتعترفلاالتىالمسيحيةالثصرائعتقرهلاماوهو

والمشقةالحرجانثم...القاضىحكمبغيريتملاوكلاهعاالجععانى

عقبدتهاتمنعزوجةلكليقعانالايضاحيةالمذكرةا-هعاااشارتاللذين

لأحكاموفقاارادتهبمجنصدا؟إلمذكلاانلزوجعاابيحاذاأخرىمرةزواجها

م!ميحيةزوجةدَلعلىيحى-دقماوهحو،الاسصلإمب!الثريعة

الكا"وليكياتالزو%،تعا!يقتصرولاالمنفردةبارادتهزوجهايطلقها

الزوجبار)دةالطلاقتقرلىالمشيحيةالماوائفشرالْعكافةلأنفحسب

كالطواثفبتاتاالتطلبقاوالطلاقيقرلابعضهاكانوان،المنفردة

الحكمهذ!امنالقانونهـ!فمعيتفقاخيراالحلوهذا،الكاثوليكيةْ

.بالطلاقتدينلاالتىالطؤاذفشعائراحتراموهو

لافحةمن!!/7المادةانعرفنافقد،نظرمحلوججهالرأىوهذا

وسيربحدماوما67عىالضخصيها!الاصوااصكامفىبعلرصحلعى)03(

،.الضية1/216/!هلأفىالعامرةاستننا:و7ثو73صةالأبأصكامفىتناغو

27/01/1657فىالابتدائيةالقاهرة،2ْولصالسابقالمرجعيلامةاصعدأوردءق7دعشهْ

315ص3صالسابقالمزجع-لتابهفىْخفىفالح.fsد!ا7لسنة'VAالضيةلى

.356رتم

.24صقلاءوسمير3(الأ

*بية.(!5"-اءمبم)
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المصريينطلاقعندالاسلاميةالثصريعةتطبيقْعلىقيدالمصرعيةالمحاكمْثرثيب

لاالاسلا!يةالشريمةفنقوالتطليالعذد!بينوالتفرقة،اطسلصينغير

يحمدرانالاسلاميةالشريعةفىالأصللأنمنواجدوىولالهاأساس

الؤوجعننيابةذللثيتمفانماانقاضىبهقامواذاوحدماالزوجبعبارةألطلاق

،باحسانالتسريحفيتحينبالمعروفالضرةتفوتعندماالشرع-بحكم

معنىلدطلاقالاسلاميةالث!ريحةترابيئنطاقفييقصدالقانونْبانوالقولى

غندالتغعرقةبهذهالقولانبل...دليلالىيحتأجالتطليقعنيفترق

طانفةاختلافهمعند-المسلمينغيرالمصريينعلىالاسلاميةالشريحةتطبيق

بارادتهزوجتهيطدقانعليهيمتنعهثلاالمسيحىالز!جلمنيعن!-مدةاو

الزوجينبيناظلاقيمتنع-لماءالاسلاميةالثصريعةلأحكامطبقاْالمنفردة

المسيحيةالزوجةطلبولبهن،عليهاتفاقفماعندطائعْةالمختلفينالمسيخيين

اسباب"نْذلكغيرأوالاعسارمعالمغيبةاواللضررزوجهامنالتطليق

العللاقدعوىلىمماعمنعالقانونلأنجائزالاسلاميةالشريعةفىالطلاق

بمنحاقثطلبوالتالصلاقبينإتعرقةباأخذنااذاْالتطليقدعوىسماعيمنعولم

علىباطلاقسماعهايمتنحلاالمسيحيينبينالطلاقىدعراننجدْبالتالىوالرأىهذا

بينالتطليقدعوىانفرفشااذاوحتى،الرأىعذاظاهرهو-لماالمحاكم

كماعليهاالتعلبيقالواجبالقانونيحددذصبلاملةاوطائفةالمختلفين

الدولىالقانونتطبيقيستتبعلاالفرضر،هذافانالرأىهذاأصحابيذهب

وانماأجنبىحرفبهاالتىإذعلاقةعلىالالايسرىالقانونهذالانالخاص

هنالأرلىالمادةبنصالاسلا.يةالشريحةأحكامثتطببالفرضهـذايشتعبع

!صكميعىتشمِنصهناكيكنلماذابأنهقضتالتىا،ررنىالقانون

ومن،الا!م!!لا.يةالشريحةمبادىءثمالهرفالىالرجوعتعينالنزاع

انفطهِجميععفالاسلا.يةالشريعة-طببتالراىهذامنطقيوجبثم

تطبيقها.استبمادأىراحيثمنالمسيحيين.-

بمعنىبالطلاقيدينانمعنىتفسيرالىويذهب:)32(الرابعالرأى

وينبنى،الدعوىرافعاليهيستندالذىالطلاقبسببالزوجانيدينأق

طائفةءختلفينمسيحيينزوجينبينتسمعلاالطلاقدعوىانذلثهعلى-

تتفقالذىالوحيدالسببلأنهفحسبالزناسببالىاستنددتااذاالا

الكاثوليك.طو)ئفعداالزواجلانحلالطالمسيحيةالظوائفجميععليه

زوجتهتطليقالىاوالزناغيرآخرسببالىالدعوىرافعاستنداذاأها

للضررزوج!امنتطليقهاالزوجةطلبتاو"مهاباتفاقهأوالمنفردةبارادته

.الدعوىسماععدمتعينالاعسارمعللغيبةأو

3قغه27/.1/1637فىالابتدائيةالقابرة)32، VAْصادحذكر.5791-ضة

.256رتم316صي2بالسابقالمرجمجمعانيفىصندت
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المسيجيينجهيعبأنالقائلللرأى..امتدإد.الرأىهذ.إأنوواضح

فىالكرةعادوافكرتهمقبولاعدم.لأ.نصارهتبينأذهبعداذبالطلاقيدينونلا

الزوجانيدفيانبيناكلا.والشببالجبدأبينالتفرقةفىتقومأخرىصورة

اليهيستندالذىالطلاقببسبببديناوانالطلاقبمبدأالطائفةالمختلفى

لاذحةمنV%7/المادةلأنصحيحغيرالسا.بقوالرأى.الدعوىرافي

واطلقتالطلاقبوقوعيدينانعبارةذ-لرتالثمرعيةالمحاكمترتيب

لممااطلاقهعلىلمقالمطولِحعل؟لدطلاقمعينبسببيدهاتةولمالعبمارة

يدينان"عبارةيقيده،الايضاحيةبالمذكرةيردلم-لما،تةييدهعلىدليليقم

ال!دلوزارةمنشوراتفىالحالوكذلكللطلاقءعينبسبب"الطلاقبوقوع

تجرىقكنلمالشرعيةا.لمحا-لماتكعاةالمادةلهذ،تفسيراتتفممنتالتى

حكمصدرالاتجا.نفسوفى،النصهذاصدوربعدالتفسيرهذاعلى

النحوعلىالنصْتفسيربرفض)33(63!1سنةفبراير6قىالنقض

.الرأىهذااليهذهبالذى

ترتيبمنْلائحة!9/7المادةظبيقالىويذ!ب:)؟3(الخامسالرأى

بيقمنوحدهملأنهم،فحسبااكاثوليكطوائفعلىالثرعيةالمحا-لم

أما،التطليقأوبالطلاقالزواجانحلاليقرونلا،المسلمينغيرطوائف

يجيزونفانهماليهودوكذلكالمسيحيينمنالكاثولكيةالطوائفغير

القانونأنالىالرأىهذاويستند.التطايقاوبالطلاقالزواجانحلالا

من!9/7بالمادةالمسلميئغيرطلاقفىالاسلاهيةالثصريعةتطبيققيد

الطلاقبينتفرقلاالالسلاميةوالشريعةءالشرعية.المحاكمترتيبلائحة

يكونانهوالتصهذافىبالطلاقالزوجانيدينانومعنى،والتطليق

توقفولوبطلاقجائراالمسلعينغيرالزوجينمن-للملةفىالزواجاثحلالا

تجيزلاالتىصوحدهاالكاثوليكوطوائف،القاضىمنحكمعلىوقوعه

سبتمبر27فىارسلتالعدلوزارةانجمم،الموتبغيرالزواجانحلاا!

نافيهذكرتمضشوراالشرعيةالمحا-لمترتيبلائحةصدورعقب31!1

واللاتينالك!اثوليكالرومطرائفهىبالطلاقتدينلاالتىالطوائف

تعثلوهىالارثوذ!لسالاقباهاطائفةمثلابينهامنتذكروامالكاثوليك

الثانونانصحا،اليكاالاشارةيقتضى-لانالذىالامر،المسيحييناغلبية

بالطلاقا.يدينونلاممنجميعاالمسيحيينطوائفمتبر

ا!حكام5-صوعة،شضيةأحوال!!ثتة36كلنن6/2ا/6391نفض)33(

6511X!1ولبئا&طصلاسةاحعدو-لذلك.28رتم21هـ!اث-! e!لرجوتونب

.312صالساقيطالم!جع

603ميفرتَوتوفيقبهدماL,!28صر6291روالمابقالمرجعسلامةاح!د3()ث

.903صالتنرقاوىوجعيل
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حكمفعد)35(القضأءأصكماممعظم*خيرالرأىبهذااخذتوقد

الموادمنفىاسبابهحددتوقد؟بطلاقتدينالارثوذكىالاقبا!طائقةبأن

الرومطائفةأيضا.بهتدين-لد(صدصأو-طارثؤذك!ساقباط.0/37

دهـصىتسهعثمومن،قانونهامنبعدهاوما4الموادفىالارثوذكس

كاناذابأنهح!3-لعا.الطائفعينحاتينالىالمنتعببئالزوجيقبيقالطلاق

الزوجيةرباروانحلالتقرلاالتىليعكالكا.الارمنطائفةمنالزوج

.)136"مسموعةغيرالدعوىفترنالتطليئأو.بال!ق

علىالرأىبهذاأخذتالتىالقضاءأصكام)137البعضانتقدوقد

اختلافعلىالمسيحيةالشريعةيخالفتراترهرغمالقضماههذاأن"أساس

بارادتللزوجالللاقتجيزمسيحيةطةاو.طائفةتوجدفلائفهاوطو2مللها

الذىبالطلاقععلاتعترفلاالمسيحيةالدينيةالهيئاتفانولذلك،حده

يتوافرلمطالماقاذمالحالةهذهفىالزواجانوتععبرالمحكمةعليهصدقت

الذىأحرجاوقوعسالميجةوتكون،شر-تهأتقرهللتطليقسبب

الا!لاميهالشريعةتطبيقبمنعتلافيهالئرعيةا!اكمترتيبلأكحةارادت

ناالذ-لرفيوغنى.المسيحيينمنبوقوعهيدينلامنعلىالطلاقفى

سيعرتب،توقيعهعلىالمحكعةتصديقرغمقائمالزوأجانالكنيسةاممقبار

يبدلنمنهيمااحدالأن،أخرىمرةالزواجمنالروجينمنكلمنععليه

الدينيةالناحيةمنالنقدهذاوجاهةومع،جديدازواجالهتعقدكنيسة

الحكمهذاقررعندماالنصواضععولهل،بعلمفيكانالقانونواضعفان

مدنىزواجعقديستطيعاف!تراقهمابمدالزوجينمنكلاانذمنهفى-لان

له.دينىزوأجعقدامنائسرفضتاذاجديد

الكاثوليكيةالطائفةشرثكةنظرفىصحيحاالزواجيكونانويثشر!

منانحكعةلأن،اضرعيةاالمحا-لمترببلائحهمن9!/7المادةنصلإعطل

طائفةالىينتىالذىالطرفمنوالمشمقةالحرجرفعصالنصهذاوضع

الزواجانالطائفةهذهاعتضارمنوالناتجكاثوليكية

كاناذاانهالواضحومن.بالطلاقالحكمرغمقائمازاللا

كير)6291صنة578الهعوىفى01/5/،691فىا!بتدانيةالقامرةانظر)35(

023س!وجععةضاجىصنة178الفضيا3191ْ/12/!هفىالعامرةواصتئظت(مش!ور

لصالح9591صنة3ثفضبة12/01/5691شالابتدانيةرالعامرة23رقمبعدماومما

.TITرتملا.3حما3-حنفى

صنفىصالح-ق3؟سة15ضية16/13/1657فىالاسكندرلهةاضنناف)+(

.2؟6ركمIIIص3!

.8أميةالاصاصكامفيعاكوسمبغ3؟!ي
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جصرج-فانهـلا،.الكافوفيكي!ةالالإئفةتريعةنطرمْىغير.صحيحالزواج

.)"لأ(بالطلاقالحكم0عند

تفشيرفىوالأصحوقضاءفقهاالراجحالرأىهوالاخيرالرأىوهذ

الطلاقدعوىتسمعفلاالث!رعية)!ا-لمترتيبلإئحةمنg9/Vالمادةنص

فىتسمعبينمااماثوايكية.الطوائفاحدىألىمنتمياالزوجيناحد-لاناذا

غيرمنمسيحيين-لاناسواءالمسلمينغيرالزوجيقبيقالحالةهذهغير

.)36(اخرىمللمناويهوديىأوالكاثوليكطوائف

اللذينالزوجيناحدمنالطلاقدعويسماعبحدمالدعن(1ويلاحظ

،العامبالنظاممتعلقالقبولبعممموضوعىدفعهو،بالطلاقلايدينمان

محكمةامامموةلاولولو،التقاضىمراحلمنمرحلةاىفىاثارتتجوز

فهوالطلاقبوقوعلاتديناقىالمللاصىالىبالانتاءالقولااما،النقضى

)04!النقضمحكمةاماممرةلاولبهالتحدييجوزلا،وإقععلىيقومدفاع

:المنفردباري!تهذوجته!قالمسلمغيرللزوبممل-35

الحنف!.الملىمبمنالراجحفىنفاذهاعتقداذاالذسطلاقيقع

وقوعفىشرطاليسالاسلامانمجلىبناه،الفقهاءجمهوروعند

(.1fأالطلاق

الى()Cنرالقضاهوفىالقانونفقهفىالسائدالرأىيذعبذلكعلى

طلاقفىالحئملةاوطائفةزوجتهعناطختلفالمسلمغيرللزوجأن

الواجبمةالحنفىالمذهبمنالراجح،ضكلاموفقاالمنفردةبارادتهزوجته

يطلبلابحيث،بالطلاقيدينانالزوجابئكانطالماالحمالةمذ.شالتطبيق

(مشورك!ر)6591سنه09الضيةص37/6/6591فىالابتدائمهاالعاهرة)38(

سلامةاحدقارن،TAIصالنعمضيةالاحوال!أصولفىاسعايلواماب

.193ص

12صا!حكاممجموعا14/11/0167فىالنضحكمعنا.مامذاانويبدو)93(

لبحتالملةأوالطانمةمختلفىالزوجيننر!ةفيهايرجعالطلاقادعولىانصت66مى

-يانيوالآخ!ارئوذهـ!قبطىأحدصازوجينبيناللكوىو-لانت)الطلاقبوقوعدينوتهما

f .(رثوذكسى

قي.53لسنأ31طعن/؟168/ث09فشى،ث).

بعدما.وما803صا-القيملابنالدمةأملأحكامنىذلكتفصيلانظرة()1

14/2/1668ونقض43،1ص23سالاحكاممجرعة01/12/1673نضىث()2

263مالضبةلأ16/1/669لىالاندانبلأوالقاهرة362ص16سالمابفةالمجموعة
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تاريخءشوؤوعه-.لاتاريخ-منالطصويثبت،طلاقهاثباتنجيرالقضاءمن

المذمبمنالراجحتطبيقيببالحالةهذهفىانهأساسعلى،الدعوىرفع

ر!عتفاذا،الزوجبن.صدورهتاريخمنواقباالطلاقيجحلوموالحنفى

لامنشئاصدورهتاريخمنوقيعهعنكاشفابالطلاقالحكم-لانلاثباتهدعوى

..بهالكمتاريخمشله

زو-تهيطلقانالمسلمغيرللزوجليسانهالى)3؟(آخررأىوذهب

اسماسع!وذلك،.بهالحكمتاريخصالاالطلاقيثبتولاالقاضئامامالا

كثيرة.فيةقابضسو!مقيدالمسلمينغيرع!الاسلاميةالشريعةتمابيقان

ن)يجبالشروروهLءمنوالعحقق،معلاالملةاوالطالْفةاختلاف-لاثبات

-لانالاسلاميةالشعريعةتطبيقوجوبالقضا+قررمااذا-تىللقضاءيعرك

مثحئاالقضاءحكمويبهونالمنفزدةبارادتهزوجتهيطلقانا،سلمغيرْللزوج

لأدىللزوجالثروروهذهمنالتحققتركولو.الحكمهداتاريخمنله

الوا-بةهىالاسذلاميةالشريعةأنيتوهمقدالزوجالضرهـلأنالىالحلمذا

الواجبةهىالطائفية.ثريعتهانيتبينثمبأخرىويعْزوجفيطلقالتطبيق

كيمانيزعزعماوهوطلقهاانهظنبمنقائمالازالازواجهوانالتطبيق

بارادتهطلقلوالمسلمغيرالزوجأنالمقررومن،الحرجالىويؤدىالا!رة

طلاقأنعلى!ذافدلالقضاءمنحكمبهيصدز"المبطلاقهيعتدلاالهنفردة

وتدخل،6القضاتدخلمنلابدبلءالمنفردةارادتهفيهتكفىلاالمسلمغير

وانطالراقعالطلاقومثبتا-لاشفايكونا.نينبغئلاالحالةعذهفىالقضاء

أحكامعلىللتحايلبابايفتحذلكبغيرال!وللأنلهمفشئايكونانينبض

ثمالمسلميقغيرالزوجيقنجينالطلاقعلىالاتفاقيطويقعنا،لميةالشرإئع

فتنحلالخاصةالثصريعةانطباقشرو!توافرمدىفئالزوجةتنمازعلا

احكاممعيضعارضماوهونجالأتفاقالمسلعينغيربينالزوجيةالرابطة

6016ص37ضا!حكامعبوعة-117/1191/!ولفىالنتىمحكلمةوقضت.مى65سنة

طانغةالىالزوجانضمثم،الزواجبثلدالارثوفى-لسالاقباررمنالزوجاق!لانIIIباله

انضحتlولىدaiسيروائنا.،النفورلاستحكامالتطليقدعوى.رفعقبلالبروتستانت

طلقةطلاقهباثباتالحكمسبالى!للباتهالز،جعدلئمالبروتستانتطانفةالىالزوجة

القانونصحببالتزمفقدبذلكالحكموقفىالاسلامبةالثريعةلأصكامش!قارجحيةاولى

الطلاقطاثباتيطب)مالزوجأنذلكمنيعيرولا،الدعوىرلععندطاْ!االز،جينلاختلاف

علىالبدايةمنذقائعةالدحكوىلانطا!طثهاالزوجةقغييربعدالايوقمهولمالدعوىرفععند

اللإنفة.همااختلافها

فتوىوادلطالخارجيةلوزاركىفىالثثر!عاللتوىوادارة26لأصسلامةاصعد)43(

.3مامئس318صلرجتوفيقلياليعامث!ار57!انوفمبرني224ركلم
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وجاهتهمعالأ-يرإلرأىوهذا.المسيحيةالكصصعةالشرائع

التطب!قالواجبةعىالاسلاميةإلشريعة-لانتاطالملأنه،فظرم!لا

بارادتهزوجتهيطلقأنصطالحقالزوجتعطصطالاسلاميةالشريعةو-لانت

تاريخمنطلاقهووقعالمسلمالزوجحقوقالمسلمغيرللزوجكانالمنفردة

ا!وأحافيهالطلاقيقعتاريخايحددلمالقانونوأنخكصوصاصدوره

ينظرانينيغىانهالمقررومن،الاسلاءيةالثصريعةأحكامالىذلكفى

الحق،هذامنهايستمدالتىالئصريعةالىالطلاقحقاستعمالكيفيةفى

تاريخمنواقعاالطلاقاتحتبرالتىالاسلاميةالثريعةهناوهى

ويكون،وقوعهلاثباتتكونفانمادعوىبهرفعتفاذا،صدوره

له.منشعالاالطلاقوقوععنكاشفافيهاالصادرالحكم

الىقذهبالسابقينالرأيينبينيوفقابئث()4ثالثرأىحاولوقد

غيرعلىالاسلاميةإضريعةاتطبيقعندحالتينبيننفرقأنينبض"أفه

هذهتطبيقمبدأحولنزاعهنماككاناذام!حالة:الم!سلمين

علىالأهـريمرضانينبغىالحالةهذهوفى،تطبيقهأعدمأوالشريعة

تقررومتى،التطبيقواجبةالعثريعةهذه-لانتاذاماليقررالقضاه

بحيثبعبارتهزوجتهويطلقأحكامطهنيفيدانللزوجكانذلك

.الطلاقاثباتحكمصدورتاريغمنالابطلاقهالحالةهذهفىيعتدلا

حيثمنفيهمتنازعغيرالاسلاميةالثصريعةتطببقكاناذاماوحال!

طلاقهويقعفيطلقأحاكامهامنعباشرةيستفيدانللزوجيكونحيث.المبدأ

بانطباقسلمناقدمادمناانهأساسعلى،،ايفاعهوقتمن

من-لاناذا01أولاالقافىيقررانفيجبالنزاععلىالاسلاميةالشريعة

منليسهذاأنأملأ!كامهاوفقاالطلاقايقاعالمسلمغيرالزوح!ق

.المنفردةبارادتهيطلقانعندئذلهكانالحقهذالهثبتفاذا،ضه

الثصريعةأصكامن5يستفيدانالمسلمغيرللزوج-لاناذاأنهونرى

،ينازعلمانطباقهافىنوزعسواءذلكلهيتقررانينبغصطفانهالاسلامية

دى5فىخصمهمنازعةلم!شدمنهاالافادةمنحرمانهيبورماوجدلااذ

تقعالأسلاميةالشريعةانطباقمدىفىالخصم"نازعةانثم،انطباقها

أحكاماستبعادعلىالخصصسمكلبينتواطؤهناك-لاناذاالاتنتفىولاداثما

ءليهيترتبماالقانونويهـدشمحظوروالتواطؤ،الخاصةالطائفيةيعةاص!ا

يرتكزالذىوقوعهعدمأوالنزاعوقوعمعيارأنعنةضلامذا.آثارق5

.القانونمناساسىالىيستندلاالرأىهذاعليه

.325صلرج+لوفيقة()4
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المسلمغيرللزوجيجعلالذىالأولالرأىْأنسبقمماويبدو

ا،ضفردةبارادتهالطلاقايقاعحقملةأوطائفةزوجتهعنالمختلف

ول!تا!ةوالأقوىالأصذحالرأى.هووقوعهتاريخمنالطلاقويثبت

)5،(وقضا+فقهاالسائدالرأىهوكاق

زوجاته:كللدانلل!عحىيجوزبل-36.

القاعرةاستئناثمحكمةمنصدرحكمبمناسبةالمسألةهذهتأثب

.م21/3/78!1فى

زوجتهمعءخفعاكاناذاا!رىالمسيحىأنالىرأىفذهب

بزواجالارتبارولأن،زوجاتهيعددانلهيجوزفلاوالملةالطاثفةفى

الزوجاختلفاذاأما،عرفناماعلىالمسيحيينعندالقوأجمنمانعقائم

الريعةعليهتطبقفعندئذالملةاوالطانفةفىزوجتهعنالمسيحى

الاسلاهيةوالشريعةم55!1لسنة462رقمالقانونباحاكامءصلاالاسلامية

أربع.الىفيوجاتهيعددأنللرجلتجيز

القبطيةالكنيسةمنمقبولغيرالسابقالرأىانيبدوأنهغير

تعددتحرمالمسيحيةالطوائفجحيعأنأساس.على،الارثوذكسية

فىبالتغييرالاعتدادوعمالعقدشريحةعندالوقوفيجبوأنهْ،الزوجات

السابقالحكمفىالبعضوأىبل،الزواجعقدبعديتمالذىالطائفة

.)46(الوطنعةالوحدةيهددما

يجيزالذىالرأىأنذلك،منطقهلهالسابقينالاتجا!ينمنوكل

الطالفةفىزوجتهعناختلفأذازوجاتهيعددانالضىللصصيحى

،م5591ل!منة؟46رقمبالقانونعملا،قا؟وناصحيحرأىهوالملةو

والمحاكمالمليةالمجالسقيامأثناءالحعلعليهىيجمكانطاقننالذى

الزوتًملىمجلسأمامرفغتقدالدعوىهـذهكانتفلو،إشرعيةا

الطائفةقىالروجينلاختلاف،اخمصاصهبحدملقضىالروجةملىمجلصلىاو

ال!عيوفضا،،ضرعيابهريقةوقعقديكونانبداملأكتفىالطلاقواثباتث،)5

تاري!لىعليهاالطلاقااثاعهمنالأوراقظورغم،للطاعنةعبالمطحونطلاقبائبات

26/3/8591نشى)للحكممبطلالعانونفىظا،يفيعى؟ضربلفظاويحالببلفظهمعين

.(قثهلسنا،5عحئ

امرازةمجلةوكذلكةلأ678ابريل16فى1201العددوطنىجر!دةانظر)6،،

.7891rابرول21في69ع!د
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الاسه!هية،مةالثصرستطبق-لانتالتىالشرعيةللعحكمةإلاختصا!سو-مين

عذاتغييرالىسبيلولا.م55!السنة462رقمالقا؟ونقننهماوعو

الطوائفجميععندمحرماالآناصبحالزوجاتتحددأنرغمالحكم

اختلافعندعليهميحرمهقانونصدراذاالا)47(المسيحية

للمضاداةمحلفلااذقانونهذايصدرلموما،ملةأوطائفةالزوجين

،الدستوريكفلهاالتىالصقيدةحريةمعلتعارضه،العقديعةبضربالعمل

قخعاءاستقرولهذا،الجديدةعقيدتبمزاياالشضيتمععانيجباذ

الملةأوالطانفةبتغييرالاعتدادعلى3/12/36!1منذالنقضمحكعة

مكتسباحقالهباقالاخرمواجهةفىالزوجيناحديدعىانلايحمحبحيث

ماليا.عقداوليسسضعقدالزواجوأنخصوصا،الزواجعقد.ن

فىأوالحالةهذهفىالاسلاميةالثصريعةتطبيقالىننطرانيصحولا

،لأنالوطضيةللوحدةتهديدأنهعلىالمسيحييناخوانناعلىالحالاتن5غيرها

اثناءعليهيجرىالععلكانلماتطبيقمجردهوالحالةهذهفىالتطببقهذا

بارادتهالمسيحىطلاقجوازعلىالحمليجرىكماتعاما.المليةالمجالس

هذهغيرفىولأنه،الملة"اوالطائفةفىعنهاالمختلفزوجتهالمنفردة

وفرنساانجلتراوفى،الاغلبيةشريعةهىالاسلاميةالعثريعةتعتبرالحالة

وأمثلاالمسلمالانجلبزى+الزوجيعاقبالمسيحىالغرببلادمنوغيرها

علىتطبقهناكالأغلبيةشريعةلأن،زوجاتهعدداذانثلاالمسلمالفرنى

واحدة!ثريعةتطببقتقتضىالوحدةولأن،الديعقراطيةهىفهذه،الجمبع

الزوجاناتفقاذ)عليهمالمسيحيينشرائعتطبيقيكنولم،متعددةشرائعلا

الاسلامية.الضزيعةتساءحنتيجةالأالملةاوالطائفةفى

بأن!7!اسنةفىالنقضمحكمةدوائراحدىقضتذلكومع

صلاميةالا!الضريعةعليهطبقتاذازوجاتيصا.*انا.إيجوزلاا"-؟حرى

الآتى:الىذلكفىواستندت)48،ملةاواثة،كاز،-إْنه*ماختلافهعند

!حيةالمسصفىالأساسيةالأصولمناجاتالؤتنرد!-تار(1)

المعقودالثانىالزواجاعتباريجببحيثائفكاو!لممللهااختلافعلى

رجب-كانواذا.الزوجانبهرضىولوباطلاالأولىالزو-يةقيام-،ل

الموضوعيةالأح!كامتطبيق-الطائفةفىالمسيحيينالزوجين)ختلافعند

ثحاته!ن!يق:المشجبنعنداشوجاتاتحددنحريمتطورلىاننر)7؟(

بعدما،وماN%ص6بl15-روالممريينمنالمساحينلنيرالئخصيةالاالاصاحكامىف

وانل-بحدهاوسا353صالزواجقعسلأبعنوانالزيادىالمنعمعبدترجمةمارك،وستر

-6791ررالمسيحيةلىالواحدةالزرجةنريعة!لتابهفىشنودهالانبا:ذلكففىفى

بعدما.وما61صM14!لالزوجاتتعددةكتابنالى؟لكمناقشةوانظر

.Cولص03سالاحكاممجوعا1/1/7691لأنشى8؟،)
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تصادمتاذاالأحقامهذهJLلامحللاآنهالا،الاسلاميةمهَالثرفى

.العامالنظاميخالفلافيماالمسيحيةالعقيدةءرجهمع

احترام55!1لسنة؟46للقانونالايضاحيةالمذ-رةتوجب)بأ

القانونولايةاحتراميكفلالقانونءذاانبهاوردفقد،الثصرائع-دافة

المصريينمنفريقاىبحقاخلالصناكلايكونحتىالتطبيقالواجب

منهم.كلشريعةتطبيقفىمسلمينضيراو!علمين

!-؟يتفقلعقيدتهاحتراماالمسيحىعلىالزوجاتتعددتحريم)ب(

الكالْوليكطوائفبينالتطليقدعوى.سماعمنعمنكأنالقاواضعاتجاه

عنهم.والمشقةللروجودفعالعقيدتهماحتراما

الىءوجهخطابالاسلاميةالثصريعةفىالزوجاتتعددجواز(د)

العدل"نشروطهمخالفةعندالدينىالجزاءفيهويغلب،فحمسبالمعلمين

.الاتفاقعلىوالقدرة

بارادتهزوجتهالمسيحىتطليقبجوازمفلكقضىالحكمهذاانعلى

تددحظرذلكعلىيقاسألاعلى،ملةأوكلائفةعنهااختافاذاالمنفردة

عنديتملمالمنفردةبالارادةالطلاقحظرأنأساسعلىنفرهفىالروجات

بينما02!مسنةالقسطنطينيةمجمعفىقىونتسعةبمدالاالمسيحيين

قرنا،عشرينمنذالسلامعليهالمسيحظ!ورعندتمالزوجاتتعددحظر

منلأىالموضوعيةالأحكامبينللخيرةمجاأ!لاالطلاقحالةب!انهكما

الطائفية.الشرائع

لهمثفىالمسيحيةالشريمةفهمؤى1أخطالذ-لرسالفإنقضاوحكم

وفى55!ال!-ضة462القانونتفسيرفىاخطأكحاالاسلاميةالشريعة

الآتى:منيتضحكماءتطبيقه

دعف-الاسلاصيةالشريعةتطبيقبوجوبالنقضحكماعترؤط(1)

كأنالقانسعريحوهو،الطائفةفىالمسيحيينالروجيناختلاف

الشريعةأحكامتطبيقلتفييدبوجوبقضأنهالا،55!1لسنةث62

ينصلمقيدوهو،المسيحيلأالعقيدةبجوهرالمسيحيينعلىالاسلاهية

قاعدةوينثىء،قانونأىفىيردولم5591لسنة463القانونمحليه

الطائفةفىالمسيحيانالزوجاناختلفاذاانهمؤداهاجديدةسريحية

واعدفةوالاالمسيحيةالحعيدةبجوهرتتصلالتىالقواعا-عليهمافتطبق

التشريع.تملكلاالنقضومحكمة،الاسلاميةالشصريمة

الشريمةبأنكذلكلعضيناالنقضمحكمةبمنطقأخذناواذا

انعقفاذاماحمالةفىالطائفةالمختلفىالمسيحيينعلىتطبقلاالاسلامية

الزواجهذايعتبرالمسيحيةالعقيدةجوعرلأنكاهنبغيرزواجبينهما
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المتوفاةزوجتهباختالمسعحىتزوجاذاما-الةفىوكأ.لك،باط"؟

سريحيخالفم،وعو،الخ..المترفىزوجهابأخالمسيريةتزوجتأو

النص.صريحمعاجتهادولا،55!\لسنةث63رقمالقانوننص

فىصريح55!1لسنة؟46للقا-نالايضاحيةالمذ!لرةنص)ب(

الشريعةكانتفاذا،التطبيقالواجبالقانونولايةاحتراموجوب

ولايتهااحترامفهلالقانونهذاقواعدبحسبالتطبيقواجبةا،سلاهية

!أا،سيحيةالعقيدةجومرمعيتعارضلابماتطبيقهاتقييد.معيتفق

التطايقدعوىسماععدمعلىالشرعيةاللائحةواضعنص!ب)

عىدمعلىنصهدون،بهيدينانلااللذينالمسيحيينالروجينبببئ

المسيحيينعندالزوجاتلتعددالزواجبطلاناوفسخدعوىسماع

فلروالا،زوجاتهيعددانللمسيحىيجيزأنهعلىدليلالطائفةدغىالمخض

سماععدمعلىنصكعاعليهلنصذلكغيررأىقدالنصواضعكاق

التطلبق.دعوى

المسيحية،العةيدةبجوهرالاسلاميةالثصريعةتطبيقتقييد!د)

الثصريعةتطبيقمنوسعالذى55!السنة463القا؟ونرو!معقي+ارض

اْغاءتمولوإلاسلامالىالحاصلالملةبتغيعراعتدادهبدليلالاسلامية

.الدعوىسير

مناكيكونبألاالاسلاميةالث!ريعةتطبيقيقيدنصيردلم(!)

الممليجرولم،الطائفيةللثصرائعالموضوعيةالأحكامبينللخ!يرةمجال

القانوقواضعقننالتىالضرعيةوالمحا-لمالمليةالمجالسقيامأثناءبذلك

عليه.تجرىكانتما5591سنة463

عند+حرمالزوجاتتعددانالذ-لرسالفالنقضحاكمظن(و)

العانونفعهاءحققهالذىوالصحيغ،قرناعمثرينمنذالمسيحيين

فىالاالمسيريينعنديحرملمالزوجاتتعددان(24)انفسهما،سيحيون

قاللعسءحىاجازقدالحكمكانفاذا.الميلادلىءشصرالسادسالقرن

لمالم!يحيينعندذلكتحريمأنأساسعلىالمنفردةبارادتهزوجضهيطلق

لهيجيزانفاولى4السلامعليهالمسيحظهورمنقرونتسعةبعدالايتم

بعدالايتملمالمسيحيينعضدذلكتحريمأنأساسعلىالزوجاتتعدد

قرلا.عثصرستة

يينا،بمنالمسلعينلفبرالئسخصيةاطالاحوااصكاملىشحالهشفيهتافظر)!4(

عندالزوجاتنحددتطورلبينالتىالنصوصأورد،قدبحدمادما11ص11-63!1مل

الميلاث!.عثرالسادسالضنكاحمرمحشالم!صيحيين
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الممىلممينبهالشارعيخاطبلمألاسلامفىالزوجاتتعدد(ذ.)

الزوجماتتعددجوازانبدليل،كافةالفاصبهخاطب!ل.فف.صب

بدأوقد،الاكريمالقرأنقىالنساءسورةمنالرابعةالاَيةفىورد

كانولو،الناصأيهايا"وتعالىتباركبقولهالسورةهذهفىالخطاب

أيهايا.هبقولهالخطاْبلكانفحسبالمسلمونبهمخماطباالح!كمهذا

.،آمنواالذين

كانسواءزوجلكلأمرذهرالانفاقع!!والقدرةبالعدلطالأمرأما

"سلم،غيرأممملعا-لانوسواء،زوجاتفمحددأأمبواحدةمتزوجا

هذينانالىتنبيهالزوجاتتعددفىذلكعلىالنصأنالأمرغاية

خاصبة،عنايةالىزوجاتةيعدداذأ+لىالزوجمنيحتاجانالأمرين

منهن-للمطالبواختلافزوجهامعزوجة-للسلوكلاختلافنظرا

.الأخرىعن

أنههـايعنىيدينونوماالذمةأهلبتركالاسلاميةالشريعةأمر)ح(

توسعالوقتنفسفىلكنها،المسيحييناخوانناشماعرباحترامتأمرنا

منهمأرادفمن،المسلعينمعالحكمهذافىوتساويهمالمسيصيينعلى

الثانيةللزوجةتجعلبهذاوهى،ذلكمنمانعفلازوجاتهيعددان

ئرععينأولاداالزوجهذامندهاأولاوتجعلزوجةباعتبارعاحةوقا

المسيحيينعلىيضعيقالذكرسالفالنقضحكمبينما،حقوقهملهم

باعتبارهاالثانيةللزوجةفعهحقوقولا،زناالثانىالزواجفيجعل

زنا.أولادباعتبمارهمحقوقمنهلاولادءاوليس،زوجةلاعشيقة

تعددمنالمحرييقالمسيحيينمنعالكنائسأرادتاذاأنهْعاس

صدبمنعامهنةع!التنبيهطريقعنيتمانيمكنفذلكالزوجات

قانونباستصداريتمانيماكن!لما،دثنيازواجاالمتزوجالمسيحىزواج

زوحاتهيعددن01للمسيحىيجوزلا8انهعاطينصالشحب5جلسمن

.،ملةاوطائفةالزوجاناختلفور:

الملة:اوالطائ!بتفييرالتلاعبمؤ!ل!ولمحاولالظ-37

كماالعةيدةبحريةيرتبطالملةأوالطائفةتغييرأنءرفناانسبق

وسيلةالتغييرهذايتخذعندماوذلك،بالأديانالتلاببمثهصكلةيرتبط

الجديدةالطائفةقواعدمنللاستفادةاليهيلجأأوالآخرالخصملكيد

التغييرهذاانعلىفضلاهذاءالقديعةالطائفةأحكاممنأهـللهرب

المسلمين.غيرعلىالاسلاميةالشريعةأحكاملتطبيقغالباالباببفتح

اجادبعضهمفحاولالفقهاءمنْفريقااقلقكلهاأوالآثارفذهوبعض

ا؟خرالبعضحاواطبينما،بالأدياناالتلاعبعلىتعَضىالتىالإسائل

تطبيقمنوالحدالاسلاميةغيرالطوائفقوانينتطبيقنطاقتوسيع

المحاولالتهذهالىنشيريلىوفما،للسلمينغيرعلىالاسلاميةالثريعة
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فىالاتحادبأنهوالملةالطائفةفىالاتحادالفقها+بعضفسر(1)

درشناانوسبق.فحسبمذامبثلاثةالىالمسيحيةتقسيممعالمذهب

فعننىمغيستقيملا4بىنادتالذىالتفسيرهذاانوتبيناا،حاولةهذ.

هـذايغيزلاكما55!1لسنة63-رقمالقانونمن7و6المادتيننصر

الواقع.منالتفسير

وقتالسارىباقانونبالأخذأصحابهانادىمحاولةومناك(ب)

يمصمبالمحاولةهذهأنغير،العقدرضريعةأى،فحسبالزواجابرام

الطائفةفىالاخرعنمختلفاالزواجعندالزوجينمن-للكاناذاتطبيقها

،.العقيدةحريةعلىالمترتبالأثرتهدرالم!ظولةهذهانثم.الملةاو

غtيستسولاالجديدةطائفتهلأحكاميخضعطائفتهيغيرعندمافالئسخصر

لطائفةالزوجانانضم.اذافمعلا،القديمةطائفتهبقواعدمحكومايظلأن

زوجهتطليقحللبأحدهعايملكالايستساغف،لالارثوذكسالأقبارو

يملكلااو،مثلاكاثوليكيينقبطيينالعقدعندكانااذازناهعندالآخر

.في!أرثوذكمص!يينروميينالعقدعند-لانااذاالرابمةللمرةالزواجأحدهعا

3/12/36!امنذءهـفنا-لعاالنعتىقضاءواستقرالمحاولةهذهثصلتلهذا

حةالهبأنالآخرمواجهةفىالزوجينأحديدعىأنيمحلاأنهعلى

.)05(الزواجعقدمنمكتسبا

التغييرباهدارالفقهاءدعضفيهمانادىأخرلىمحاولةهناك(ب)

رأينا-كما-المحاولةهذهولكن،النز)عانشوبدحدالملةاوالطائفةفى

عليهنصمابخلاف،منفعبطغيرالنزاعوقتلأنبماللععلتصلحلا

الدعمى،فىالسيرأثناءوالملةالطائفةفىللتغييراهدارمنالقاننن

.انعلى.منفمبطظاهروقعَاالدعوىرفعوقتلأنالدعوىرفعيعدأى

يعملحمرتبطتيندعويينبينالحاصلالملةأوالطاذفةفىالتغييراهدار

.بالأديانالتلاعبمنللحدوسيلة

مجديةوسهيلةردتهعلىالاسلامعنالمرتداقرارعدميعدكذلك(د)

.بالأديانالتلاعبمنللحد

بتعييرألاعتدادحالاتذقانهo()1الثمراحبعضورأى(!)

القانوننحوالغشالأول:بقيدينبهالاخذتقييديجبالملةأوالطاثفة

قدكانفانملتهأوطائفتهغيرن5ذيةعنالقارنيبحثانبمعنى

2فى)التنونيةالقواعدمجموعة-3/12/36!ان!ى)05( oول!ا)-\

.8رقم118ىط

بحدط.وسا53صالابقالمرجعبطرصحلعى)51(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التقييرءبهذايعتدفلاالاَخرللزوجالكيدومجردالغشبالعغييرقصد

طائففيغيرلمالذىالطرفا!لتسبهاالتىالحقوقمميانةافمانىواقب

يخولهاالتىللحقوقالاولالطرفممارسةمعتتعارضلأوالتىملتهأو

ديانته(المسلمغير)الزوجغيرفاذا05الجديدالدينىقانوظله

يعددوانزوجتهيطلقأنمسلمكزوجحقهمنفان-معلاللاسلام

تتعارضلاالت!الكتسبةحقوقهااخرىناحيةمنلقوجتهولكن،زو-ات

معاشرتها-لانتاذازوجهامنالطلاقتطلبانفلهاالجديدالزوجحقوثمح

فىعنهايختلفبزوجزواجهاتمنعالتى)الدينيةعقيدتهامع3تصطدلى

صاحبويرى"منهنفقةوطلبمحاشرتهبرفضتكتفىأنو!كا(الدين

تهدرانالجديدةالملةاوالطائفةعقيدةممارسةمنليساظالرأىصؤ

ناعنفضلا،ملتهاوطائفتهيغيولمالذىللشخصالمكتسبالحقوق

أنهالا-الصماببعضتكتنفهقدأمراكانوان-النواياوراءالبحث

العصشفاتبصد!ديومكلالمحاكمتبحثهمعاالغثىنيةلأن،مسعحيلاليس

المالية.

رقمالقانونمنالسابعةالمادةنصصريحيخالفالسعابقوالرأى

واالطائفةتغييراهدارفىصريحةالنصهذاعبارةلأن،55!السنة463

اجتهادولا،الاسلامالىالتغيير-لاناذاالاالدعوىسيرأثناءتماذاالملة

السمابقالرأىعلى-بحق-الفقهاخذوقد.النصصريحمع

شخصىمعيارالقانوقنحوالغشفمعيار،متضادينمعيارينبيههجمعانه

يقتفىالاوا!بالمعياروالاخذ،موضوعىمعيارالكتسبةالحقوقومعيار

بالمعيارالاخذبينما،الغشوجودعندالملةأوالطائةبتغييرالاعتدادعدم

الكعسبة،الحق!وقترتيبلامكانالعغييربهذاالاعتداديقتضىالعانى

يعتدولافيععدالوقتنفسفىالحلينبينالجمعالتناقضومن

الدينىالقانونقواعدأنعنفضلا،واحدنزاعبص!دبالتغيير

حكمهالسار!الديىالقانونقواعدمعتتعارضقدالتغييرقبلالسارية

-لذلك،صَعارض!بقاعدتينواحدةعلاقةتحكمانيعكنولاالتغععربعد

علىإخقضاقضاءفيهاستقروقتفى55!1لسنةflyالعانونصدر

فكرةاوالغشفكرةعنالنظربصرفالملةأوالطائفةبتفييرالاعتداد

ارادولو،الخارجيةالمظاهرهـيدهالضغييرهذا-لانطا،1امتسطالحقوق

الغشاثباتامكانولايتصور،عليهلنصالحكمهذاخلافالعْانونواضع

بالأدهـءعنهالكشفيتعذرمحضنفسىأمرفهىالعقيدةمجالفى

تغييرعلىالدالةالخارجيةالمظاهرالىالركوقوبتعينالقضاذية

ادتاذابه!الايعتدالقانوننحوالغشفكرةأق-لذلكوالراجح.ادةيدة

نحوالغشنيةثبوتبفرضوالقاضى،القاضىقانونزطبيقالى

،الأخرىالمليةالشرائعاوالاسميةال!صريعةغيريطبقلنهناكأنالقا

بفكرةللاخذاذنمجالفلأانقاضىقانونوصفعليهيصهقمماومم
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الشالمكت!بةالحقوقانذلكالىيضاف...القانونئحوالغش

وتفتقرغامهصةفكرةالجديدةالمدةأوالطائفةعقيدةعمارسةمعتتمارض

الئريمةاعدقربحضتبقىأنبهاالعملشأنومن،تحددهامعاييرإطا

واالطائفةتغصيرأثاشتمطيلالىبدورهدىثهاوهواعالنقتحكمالقديعة

.)52(القانرنواخمعقحمد.عيتنمافىالذعطالأ+..الملة

الأخذورفضالغضبفكرتالأخذرفضعلىالنقىقخحاءجركاوقد

لسنةث.63القانونءصدوربعدحتىالكتسبةالحقوقبفكسةدَذاك

تبشالشالأمورمنالدينىالاعتقاد"اقذكرلهحكمففى)53(55!ا

-الدعرىلقاضىلايجوزوالتىاللسانبظاهرالاقرارعلىفيه!أحكاما

فىولاجديتهافىيبحثان-المحكعة1هذهقناهبهجرىماوعلى

يكسبلاالزواجعقدأنآخرحكمفىذكر!لعا،)؟ه(ودواعي!ابواعثها

يصعول!مستقراحقاالتطليقأوبالطلاقيختصفيماالزوجينمنأيا

عروة)ستبقاءفى5؟ضسبماحقالهبانا؟خرقبلأحدمنالتحدى

الزوجتغييرقبلبهيحك3كانالذى-نللقاطبقامصقودةالزوجية

.)55،ديانته

ملته:اوطائفتهيغعرمنزوجتعويخى-28

يغيرلمالذىالطرفتمويضالىتهدفاخرىمحاولةامحنا

ا؟خرال!صفتفييرنتيجةبهتلحقالتىالأضرارعنلمته5أوصلائفته

بصتندونقانونىأساسعنالمحاولةهذهأصحابويبحثطائفظاوملته

المحاولة.ممذهفىاليه

8دصلرجوترأجقلأ.2-!الامولفىاصعاعيل؟اماب165!تسلامةاح!دد()2

.!3صالنرقاوىوجميل

حكلصبتفبماعرفنافقد،لأ655لسنةث63القانونعطورقبلالأمر!لذلك)53(

فقفىكذلكاظ؟،الفكرتيند،اتينالأخذرففمال!ى،/12/3691فىالحادرالنض

.151رقم1!هص1بالقانونيةالقواعدحجعوعة16ه22/1/ث

علىمبنياالطعنوكان13ولص26سالاحكاممجعوعةه/لأا/7591نفض)ثه(

تطليقفىركبنهاجردبلمحينةبهتيدةمنهايعانافيستهيغيرلمضدهالمطحون!انأساص

مجعوعةأ/1666/ان!ىفى.الملاعدةابينبينهاللكاوىاحمدلىفىفيلكصرحوقدزوجته

.174ص1عدد17منالاح!ام

.186مى1عدد1؟-دا!!كاممبوعة.لأ/1/63ْن!ى)55(
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شخضى،كلحقمنالطائفةأوالملةتغيير)نالى)056(راىفذهب

عنتفعحقفهو.استعمالهفىالتعسفبعدممقيدالحقمذاولكن

شروطااستيفائهبضرورةمقيدلأنهحقوهو،العقيدةحريةرضة

استعمالفىوالتعسف،والاختحسماصالافرادسبيلعلىويثبتمعينة

يقصدلماذاالرأىهذاأصحابعندالتحديدوجهعلىيتمالحقمذا

كما(مدنىمه/أ)بالغيرالاضرارسوىطائعتهأوالملةتغييرمنصاحبه

منليتخلصالطلاقلهيباحانابقصدطائفتهأوملتهشخمبىغيرلو

الأهميةقليلةتحقيقهاالىيرمىالتىا،صالحكانتاذاأو،زوجته

)مه/بمدنى(بسببهاضررمنالغيريصيبمامعالبتةتتناسبلابحيث

مطلمقته.بنفقتيلتزمالابقصدطائفتهأوملتهشخصغيردأاكماوذلك

محا!لاأنهأساسعلىالسابقبالرأى(OV)الفقهأغلبياخذولا

الملة،آوالطائفةتغييرعندالحقاستحعالفىالتعسفنظريةلتطبيق

واالملةوتغيير.حقوقتوجدحيثالاتنطبق!التعسفنطريةلان

الحقبخلافممارستهافىالأطرافجميعيستوىرخصةموانماالطائفة

هـحيث!ارستهفىالأشخاصبينالقانونيةالمراكزتفاوتيفترضالذى

التعسفريةنعاانجانبالىعذا،غيرهعلى.لصاحبهميزةالحقيمثل

مروعةغيروسيلةصاحبهفتخيرالحقلاستععالوسائلعدةتفترض

طائفتهتثم!،بينما،مدنىهالمادةْفقراتفىالمبيقالنحوعلىمنها

وأالطائفةفىا!للد.خ!وح!عاالتغييروسيلةسوىأمامهليسملتهأو

حتىبهواعتدالامىلإلمالىالملةتضييرالقانونأباحوقد..الجديدةالملة

اعتدؤطكانوانالملةاوالتلائفةتغييراباحكماالدعوىسيراثناءتملو

اعتناقانمعهيتهالانيمكنلاالذىالأهس1الدعوىقبلتمانبه

أخرى-:ةمن...مشروعغيرأمرالطائفةاوا،لمةتغييراوالاسلام

أءروكلو،التغيبحصذاعننتخضسرعنالبحثالسابقالرأىيتطلب

ال!ا،ئفةفىالخصوماتحادالتغييرعلىيترتبقدلأنهبها)قوليصعب

الطرفءشري!نفىوهىالنزاعالخاصةالثصريعةستحكموبالآلىالجلةأو

فىإلاتحادهذايتوافرلمفان،ملتهاوطائفتهيغيرلمالذلىالآخر

هىالثصريعةوهذهالنزاعإلاسلاميةالثصريصةحكمتوالملةالطائفة

حتوقاالذمةياهلتحطىوهىاياسةمسائلفىمصرفىالعامةالشريحة

ملتهاوطائفتهغيرمنصدقثبوتحالةفىالفقهانويلاحظ.عادلة

وصلاح07-66صالاموانىو!سطم03؟بضدالاعولفىاصصاعيلاماب()10

اصتعمالهفىالاعتعماففىز-لىونصيف!24عىالشضبةالاحوالمدونةفيالوهابعبد

.354صثعدد38صالمحاماةبمجلةبحث-الىت

(OV،73صي!ىالودودوعبد3!1صفربموتوفيق257صر،سلأةةإحعد.
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هذااصابةمنتعريضيرىلا5الآخرللطرثضررذلكعلىولحرتب

تعويضرالىالوصولتستهدفالمعارضةإ؟راءأنعلىيدلوهذا،ااضرر

الذىالطرفنيةسبمءحالةفىملعهأوطائفتهيغيرلمالذىالطرف

الآخرالطرفيستحقلمالتغييرهذافىالنيةحسنكانفانظيرها

الرأىمذاأصحابأنذلكويحنى،اضرارمنأصابهمهماتعويضا

وجز)ءالملةاوالطائفةتغييرعندالنيةلسوءعقاباالتعويضيرتبون

الوصولالىسبيللاأنهالاوجيهابداوانحلوهو،بالأديانالتلاعب

امروسالتغييرهنالنيةلاستظهارالنضميةالبراعثعنبالبحثالااليه

ومإلا.العبدبينصلةالايمانلأنالعغيدةمجالفىضبطهالىسبيللا

الح3يم!نالت!الاجتماعيةالعلاقاتبخلاف،سواهاحدعليهيطلعلا

اذاأنهعلى.الناسمنغيرهمعالفردسلوكخلالىهنفيهاالنواياعلى

استعمالفانق!يودبلاالقانونأباحهقدالملةاوالطائفةتغييركان

حدودفىجائرالعلاقةعلىالجديدةالشريعةترتبهاالتىالحقوق

وأالملةبتخييرالاستعمالاهذاارتباروعنالنظروبصرف،القانون

تعويفىبحثفانضررمنهاحقا!استعماعلىترتب)ذااكن،الطائفة

الحقلهتاقانوناعليهاالمنصوصالشرورونطاقفىيتحددالضررمذا

ملتهتفبيرهبعدصاحبهمكنةفىاصبحقدالحقهذاانعنالنظربصرف

زوجتهطلقثمشخصأسلماذأفمثلا،قبلمنلهيكنولمطائفتةأو

الشضهذاأنأساسعلىالتمويضهذايبحثفلا،بتعويضفطالبته

هذاأنأساسعلىالتعويضهذايبحثوانمازوجتهليطلقملتهغير

فىمتعسفاجمونهلزوجتهطلاقافىحقهاستععلاذا-لعسلمالشيخص

.)58(لهمطلقالحئهذاأنأماستععاله

الملة:اوالعلالْدلآتغييرعندبالأد؟ن؟لتلاعبعلىنقتىكيف-92

الملة،اوالطالْفةتغييرمنللحدمحاولات-سبقفيما-درسنا

،بالأدياقالقلاعبأمامالبابسدالىتهدفالمحاولاتمذ.معظموكانت

الاعترافهووجودهاوسبب،موجودةلازالتفالمشكلةذلك.ومع

أسبابهااوضحناانسبقمعينةْبامتيازاتالاسلاميةغيرللطوائف

امتيعازفىتتمئلالامتيازاتهذهكاتتوقده(y)والسياسيةالتاريخجة

للرجلمطللاحقاالطلاقكانعما"اذاالبحهالوالشاةبالفقهأدىماومذا8.()

ومنالأحكام.بعدفيألذلكتعرض،صوت،اسشع!الهشاتسفبحدممقيدأنهامالمسلم

الرسميةوالمجمدعة18/12/!162فىمعرأضننافالحالةمه.التعونىرفضتالتى

المحاماة23/391/"هفىالظم!ةاصنننافبالتحويفىفضتالنىالاحكامومن82ص26ص

.5701عى26ص

صبق.فيما4بندراجع)56(

الأي!ة"احكاآ-6م)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-83.-

كهنوتى.بقضاءاممتقلالاالاسلاميةغير-الظسائفلبعفييكفلقضائى

الملى4قانونهاعْيزالعاوائفهذهبتطبقلألمطيصوامتيارْ،خاص

الامتيازؤلبهن،55!السنةث63:قمبالقانوناقضمالْىاالامتيازالغىوقد

وبعقثضاه.،الأسرةمنازعاتمحظمفىاليومالىباقيارْاللاالتمتزيعىْ

بخلافالاس!لاميهغيرالعلوائفعلىاسلاميةغيرصرانينثمانيةتطبق

هناكتكونأنلابدالتثمريصالامتيازهذابقاءومع4الاسلاميةالثمريغة

:الامتيازضذاألغىاذاماْبخلاف،الملةأوالطائفةاختلافعندمشكلات

ف!لعينالمصرييقعلىإلمطباتةالقانونيةالقواعذوترحدتالتثصريص

أثرالملةأو.-لطالْفةألتضييريكونلنالةالح!ذهفض،مسلمينوغير

وأمالخصرديانةعنالنظرب!كبرفواحدادقسي!ساعالض.فىالحكملأن

طوائفهم.

توجيدالىمصرفىْاغفماءاجهاتيتوجيدبعدالكثيرورْتطلعوفد

الثمخصميةا!الأحوأمسائلفىالمصريينعلىالتىالتشريعيةالقواعد

المشيحيةالثمريعتينوقواعدالاسلا.ثةالشريعةفر)عدتقنينحلريقعن

له!ذاتأييباتمبماقيا.لتىالحججمنوكاق،الصدديهذاواليفودية

توحيداإعريينعلىتطبقواحدةقاعا-ةوجودشأنمنأنالنغلر

.القومبةالرواب!أهممنرباطالقانونلأنمصرفىالاجتماعى.النظام.

جبهمفىالمتريينبينءأوفىعدا!تحقيقالتوحيل!هذاشأنمنبنلك

.واحدة.قاعدةأمامالجعيعيتساوىْاذالعاثليةعلاقاتهم

ا!الأحوانونتأنالبعضوألىالدينيةالشرائعقواعدتقنيقوعتد

فحسب.والاقتصاديةالاجتماعيةالاععبازأتعلىيقومأنينبضالشخحسية

ساجم،عْيوالزأىهذاأبْىعندباشكؤلا،الدينيةْيتإثؤ-باليقيدةأندونخا

المواطنينعلاقاتينظ!قانونانضعانالسهلمنبهاناذاانهذلك

تقديرالقانوقهذاعلىيفرضمحرفىالواتعالاجتماعى.فانالعائلية

.مذهفىالناسلأنه..إلعائليةعلاقاتهمفىخصبوصاالدهيتيةالناسحمئساعر

الغالبفى.يمبمتتبعبالأنثى.الذ-لرأقمزانأنذللث!.حقعلىالمشاعر.

،ومصمهزانسنبا.ويجعله.البشريخلقالةىهووحد؟وادله،ِائسانخلق

وتعالىسبحانهالخألق!ثرعهاالتىالدينيةالقواعدالىالرجورمفوجب

ذلك،غيريكونوماصبهرايبهبىنومانبسبايكونفيهاالالييةبشنهلنتبين

تنظبثمالأرحامتطبمحرومتىالرواجفىالحراممنالحلالىفنبرف

معالتضظيمليعفقالالهيةالسننهذهأشماحمهعلىالاجتماعيةعلإقاتنا

يستطيعلاوحدهالقانونأقترىألا،إلناس.عليهااللىفطرالتىالفطرة

ايلأزموماالثمرعييلقوبنيهالأببينتنشأالتىكتلكعلاقةيخلقأق

التاَلفهذاننالعحكميملكولاوت!اطفوتراحمتآلفمنالملافةهذه

التىالتواعدالىالرجوعنوجب،و-لعزالهاص!وىليالضعاطفدإبئئنإحبم
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بقيرذللثيتأنىولا،السفاحأبنا!منالرعبينالأبناءنعرف.أساسهافى

.الأديانقواعدالىجوع،ل!

وجدنامصرفىبهاالمعترفالأديانقواعدالىرجعنااذاأنهغعر

جميعمعقواعدهتتققواحدق!انونادنصلأنالمستحيلمنأنه

يبيحانمعلاواليهوديةفالاسلام."حرفىبهاالمعترفالدينيةالعقائد

بصضارته،لروجتهطلاقهكلالرجليقراق-لمازوجاتهيعددانفلرجل

يعددانالرجلعلىفيهيحرمخغلالتابعيهاالمعميحيةالكنائس،اختطت

تحريمالىالكاثوليكي،ال!ضائسبتذبلبعصارتهزوجتهيطلقأنأوزوجاته

جملىالارئوذ-لس.اهـروميحرممتلك.+:بداتحتريماالطلا!

الأ؟با!ا-ن71يجيزبينمازناويعتبرونهالرابعةاللمرةالزواجانفسهم

الطؤائفونجد،هـلالاويحتبرونهالزؤاجهذامثلاالأرثوذكس

ويعتبرونهالمطلقةزواجيحرمون-ذممسالارالسريانو-لذلكشليكيةالكا

بينشاسعوترق.لماقةالمطزواجالأرثوذ-لسالروميبيحبيتمازنا

فحسبءألمللبينليسالمدىواسعةخلافاتنجدوحمكذا،والزواجالزنا

.الواحدةالملةطوائفوبينبل

الدينيةا-القواعاخت--!فمع،نونالقالواضعاذنيتسنىكيف

؟بالأديانالتلاعبءلاالقضاه،محرفىالعقيدةحريةوك!الة

التلاعبعليقضىأنلأحد،مايمكنحلينعفصاكانلنايبدو

هعا:بالأديان

المسلممينالمصريينعلىالاسلاميةالشريعةتطبقان:الأولالحل

باعتبارهااذفيةالعاالامتيازاتقبلالحالكاحكما.المسلمينوظير

وقتيتضاكحواانالذمةلأهليتركأنعلىمصرفىالأغلبيةضريعة

غيرالعاثلعةعلاقاتهمفىمعبنةقاعدةعليهمتنرضفلاالخاصةلشرائعهم

علييميطبقلاوعندئذماهالقضالىاصتكموااذاالاصحتهيعتقدونما

)06(الاسلاميةالثريعةأحكامءير

لحريةضمانالنحهِحذاعلىيدينونوماالذمةأهلتركوفى

عئ!ظيرمموفىعليهمالاسلاميةالمشريفةتطبيقوفى،الغقيدة

للصدالةوضحانالتثربعيةالظءدةلتوحيدضمانالقضاءالىحنتكام'إ

يجبالتىالأغلبيةقاعدةهىواحدةتثمريحيةقاعدةبتطبيقالمواطنينبين

الدبردفىبهمعهولامروذلك،ا،واطنينجهيعأمامطيصس!اوىأن

الهـربمالترأنلىالماند-س؟:ةمن05-2؟ا؟ياتمنمتدالحلْومذا)06(

الاصلامبةالثر!ةمباس+جعلالذى7191صبخبر11دعورمعيتطرضلاانهحمط

ينيبرج+الأئشيما!نر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-84-.

مظاهر.منكمظهرالمواطنينجميعبعلىالقانونيطبقحيثإفسبعقله

الفرنسيينعلىيطبقالفرنسىنالقانون،رعاياهاعلىايدولةسيادة

دياناتهم.عنتختلفقدقواعدهانرغميهودأومسلمينأومسيحيين

الأصةأصكامتوحهدأصدهماأمرينوي!تلزم:الثانىالح!

عليهم،الاسلاميةالشريحةتطبقلمافىاالمسلمينغيربالمصريينالخاصة

.بالاعدامالاسلامعنالمرتدمعاقبهَوالحانى

فيبدوالمسلعيئءغيربالمصريينالخاصةالأسرةأحكامتوحيدأما

غيرالمعريينطوائفبين-لبيراخلافاهناكأنرأينافقد.صع!ااأ"

بعضترضىلاوتد4والطلاقأزواجاقواعدمنع!يرانمسلميق:بشأن

وردتأحكاممنتعتقدهمامعتتفقلاوتراهاالموحدةبالقاعدةالطؤاثف

بشنأنالطوائفهذهاختلافلذلكمعالوأظفر،المقدسبكتابها

نانرىهنامن.سنرىكطالعقائدبةجذورهلهاختلافوهو،الطلاق

باجتماعاتيبدأانينبغىالمسلمينغيرالمصريعندالأسرةأحكامتوحيد

المسيحىالدينأصولفىللبحثوالي!ردالمسيريينوالمفكرينلل!عنة

بهاعلقمماوتنقيتهافيهاالأساسيةالمبادىءعلىوالوقوفنردىواليي

مساسدونفيهماتوخيدهايمكنالتىالقوإعدعنوالبحثشهوائبمن

طائفة.-للعندوالحلالإ.لحرامبأضول

تحددتحريمعلالآنمجمعةالم!عيحيةالطوائفكمانتلماانهغير

فانه،الزوجينبيئوبالاتفاقالمنفردةبالازادةالطلاقوتحريمالزوجات

تغييرطريقعنالتحريمهذاعلىالمسيحييقبعضتلاعببكلىللقضاء

نأللمعيحىيجوزلأ"أنهعلىينصقانوناستصدارنرى،طائضته

معها،باتفاتأوالمنفردة.بارادتهزوحتهيطلقأنولاشوجاتهيعدد

المسيحييقمنسنجدلكننا،.الملةاوالطائفةفىالزوجاقاختلفلوحتى

زوجاته،يعددأوالمنفردةبارادتهزوجتهيطلبئلكىالاسلاميدخل.ش

الملةبتغييرالتلاعبغلى.وللقضاءءغرضهتجقيقبعدإلاسلامعنيرثدثنم

ناالاالاسلامعنالمرتذيعدم"أنعلىالقانونذىكذلكابنصنيجب

،يتوبأنالاعنهيرتدثمالاسلآميعتنقمنيعدم"ألاقلعلىأو؟يتوب

ونقفىضريعتهممبادىءعلىالحفاظالمسيحيينلاخواننانكفلوْبهذا

المرتداعدامأنيقالأنينبغىولا،الملةاوالطائفةبعقييرالثلاعبع!

منالحرياتكغيرها-العقيدةحريةبأنذلكعلىيرداذ،العقيدةحريةيمس

العلاقاتينظموالقانوق،القانونخدودفىتمازسبأنمقيدة

الرأى1شععورجمنويعبوالمجتمغفىالسائدةالمبادىءويعكسبىالاجتماعية
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يةحيطيريدالصامالرأىانشكولا.الجماعةمقدساتويحمىالعام

،بالأدياقتلاعبهناكيكونألاالوقتنفسفىويريدالعقيدةحرية

حريةممارسةبأنقلناVIاوميسورممكنالاعتبارينبينوالتوفيق

!داقبقانونيصدرأنعلىالقانونحدودنىتتمأنينبضالعقيدة

المعنىب!ذانصاالعقوباتقانونيتضمنأوبالاعدامالاسلامعنالردةعن

551جزسيكونالاعدامأناسلامهقبلالاسلاميعتمقمن!لليحلمحتى

بكلالتزمفقدمختاراطائعاالاسلامدخلاذاوأنه،الاسلامعنارتداذا

،)61!يتوباظالافاق!تلوهدينهبدلمن،أنالأحكامهذاومن،أعامه

حلعنعاجزاسنالقاسيقفالدينمنالمستمدالحكمهذاتطبيقوبغير

عهِنبغيرالناساحواليصلحلنوحدهالقانونانذلك،المشكلةمذه

الضميرويقظةالأخلاقومثلاروينمبادى،من

!.C£ص7صالصنائعبدانعفىالمرمدبناحكامبياقانظر(617
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الأسرةاحكام

ألمصريينالمسيحيينعثد

بمنها.ولوالعصالخطبةفى:الأوا!الباب

وأثارءصا.وزوالهالزواتانشاءفى:الثانىالباب

الأقاربونفقساتالأولادخقوقفى،:الثالثالباب
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الإؤلقي!مئا

ال!أصكلام

المصرييقالمسيخيينعند

ومعانها:الصبةل!رة-03

معنى:من7لثرللخطبة

بها،للزواجمحينةا.رأةيدالرجلطلبتعنىالمسلمينعندفهى

معنىعووهذاءفدنةخطبفلانابأنالقوليصحالطلبهذاوبمجرد

.)1(الاسلاميةالثريعةفىوكذلك،العربيةاللغةنىاْلخطبة

تعنىالحاضرعصرناقىالناسمحظمعرففىالخطبةأنعلى

الخطبة.خاتمبلبسالمقمَرنمعينةامرأةمنالزواجالرجلطلب

ثلاثة:معانأحدفللخطبةالمسيحيينعندأما

يبا!ئرهاباجواءاتيتم-الزواجعلىتواعدتعنىال!بةأن:احدها

مرحلةتعتبرالخطبةومذه،الكنسيةالقوانينلأوضعاعوفقاكاهن

الخطبةاو)م!هنوتيةجمةبالخطتسميتهاويعكن،الزواتعنمستقلة

والسريانالأرثوذكسالأقباروشرائعوتعرفط،الرسميةالخطبةأوامنسية

والبرولسمان!.الكاثوليكوطوائفالأرثوذكس

فيهتحللازواجأنهأموالمسيحيينعندللخطبةالثانىوالمعنى

ألزواج"راحلمنمر!لهالمعنىبهذاالخطبةوتعتبر،الجنسيةالمحاشرة

الغطبةتنحلأىالزواجينحلكماالاالخطبةتنحللابحيثذاته

الأرثوذكم!الرومشرائحتبرفهاالتىالخطبةصوهذه،بالطلاق

العربية+والتثريعاتالاصلاميلأيعةالضِفىانسا.عبة-لتابناالنلر)1،
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باسم!لسlالارثوالأقبا!عند!رفو-لانت"الأرثوذ-لسوا؟رمن

.)2(،الاملاكعتد"

الزواجعلىالتواعدفهو:المسيحيينعندلطخطبةالثاكالمعنىأما

تسعيخهيكنالخطبةمنالنوعهذا.-لنسيةاجراءاتبغير3بالتراضى

العانونقواعمدتحمكمهاألخطبةمذ.لأننظرا،المدنيةبالخطبة"

التىالخطبةلي؟البسيطةالخطبة"البحضي!ميهاكماالأصلفىالمدنى

لقحامها.الكهنوتيةالاجرا+اتتستلزملا

الجنشيةالمعاشرةتحللاالذىالزو)جبمعنىالخطبةانويلاحن!

تستبعدأنمعهيحسنالذىالأمرالزواجل}مرأمنمرحلةتعتبرفيه

الخطبة.بحثعنددراستها

الدينيحةالناصيةمنبهامعترفغيرفى،المدنيةال!بةأما

الطوائفعنداما،أثراعندهمترتبلابحيثاماثوليكطوائفعند

المخطربةأوالخاطبتلزملاولكنهاجائزةفهىالأخرىالمسيحية

ص):مةولايريدبسنيتزوجأنمنهماولأى،ديناا!خرمنبالزواج

.بث!ى+عندئد)3(عليه

ا!ضسية)والكهنوتيةال!بةاعامتفصيليلىفيماوسنتناول

انخظبةثمار2فىوالثانىوشهرهاالخطبةانعقادفىالأول،فعملينفى

المدنية.الخطبةأحكامالىالاشارةمعوانقضائها

عنورنتهاقدالفكرةجمنهاضتالتىواليهوديةالمسيحيةالنرانع؟نويلاحنل31،

Sponsdnوتسمبىالأولى.مرصلتينعلىفيهيتمالزواجكاناذ.الرومانىالقافونه

بزوانتراضيهما!تدلمعينةعباراتالمراةأصرةربمعالرجل6أصربيتبادلوفبها

المرحاةوفى،ممينةبطقوسالكبامالنراضىهذاعنالتمبيرتبادلو!حب.بالمرأالرجل

صاجلأدونالزواجيتموبذلكمنزلهالالمرأةالرجلياخ!بععحااخرىطقوص-لقامالنانية

.الزوأجمنالأودضسنلمحلةتدضلالخطبلأو-لانت.جديدرضاءال

شه.rوالارثوذك!الألباررعندالقانونياالخلاصةمنالتامعةالمسالاالظر)3(

حبوصيرداماتوليكلطواثفالرصوليلأا!وادةمن6/1موا!رثو+لسالسريانمجموعا

بمد.فيماادادعض
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الأهـ!مأ.!ثلىا

وشهرفاالكهنوقيةالخطبةانعقاد

الأولالمبحث

امهنوقيةألخطبةاتعقاد

1C-ْككهنوتية:الخ!بةعلاث!رافى-أولا

والم!وإةالخطبمنكلتراتىالكهنرتيةالخطبةلانعقاديلزم

سنيببنلمنبالنسبةبها)5(النفسولىرضايلزمكعا،)؟(الخطب!!كل

منهعا..الرشد

لأق؟بهالبزواجالمرأةالرولطلبمحجرد-لهنوتيةخمابةيعدVْو

الخاطبمنكلبيقمتبادلوعدأىالزواتعلىتواعدالاكهنوقيةالخطبة

.)6(مستقبلاالزواجبابرابموا،خطوبة

الخاطبمنكلالرواتًْضندموانعتنتفىأنذلكويقتضى..

..والمخطوبة

يباد4بيانالخطبةوئيقةتتضعنالأرثوذ!سالأقبارووعند

التعديىيهذ)س!ثرأنعلىالطزفبنباتفاقالميحادعذات!ديلويجوز،الرواج

(.V)والاكاعنفانالعلعليهويوقعالخطبلأعقدذيلفى

علىالاتفاقأن(ث3م)الأرثوذكسالسريانمجموعةمنأيضاويفبم

ذلك.نجعد.(والخطبةعلىافيتفاقعنديعمالزواجميبإد

الؤواءميعادت!حديدوالبروتستانتالكاثوليكطوائفعندويجوز

.)8(ذلكبعدأوالخطبةعلىالاتفاقعند

بينالخمملإةتقع*أنء،ذكمطالار.للاتهارر!1دهمجهوعة4الا:ةفتص،)ث

الارذوذ-لسيانلل!امز،5ايضايف؟مما.ومذا؟الأخىمنوقبولأحدمماننبايجابالخطيبين

لليروتمحنانت.موالكانولياتلطوانفأسسءلمةارا؟تU'مد

.لابwالعغيرتزويجو،يةمن.لهموالنفسو(!)5(

34ص5-.ال!ضا.الادارةقامرصفيجلادفيليب)6( oة2المافئذكر!ث'A

مطوبالزيهجمبماحنة.بطرصوعداذا،أنهالكانويكلغلواذفالاساسيةالقواعدمختعرمن

.،صعيحةالخبتكونفلاتحدلمهنهاالوضدئبا-ت

الارئوذ-!س.للاقباور1655مجوعة5و3891!جموعقثم)7،

برمنامائوليكعندفلا،!،:تانتالي:عد/7ثالمادةمن!مماومو)8(

.عدد!للزواجميمادكحدبدمنيحكلما!ناكليس
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ميعادعلالاتفاقأدْالسابقةالأصكاممىنصهتفسعرْعندويلاحف!ْ

جازالروانميعادعا!يثفقلمفاذا،.الخطبةفىر-لنايعدلاْالزواج

،القرانلعقد+ناسمبميعادلتحديدللقاضىيلجأأنالخاطبينمنمل

الزواجابرامضنالممتنحالطرفويعتبر،ععلايحدثلاهذاكلانوان

ذللث.ظيرا!الأحواطروفمنيتبينلمما،الخطبةعنعادلاالميعادفى

الخطبة:صن-33

فسنةللزوا!وسناللخطبةسناالمسيحيينشرائعمعظمتضع

منتختلفوهصبلوعهاقب!الخطبةتجوزلاالت!السقهصالخطبة

وعى،للمخطوبةبالنسبةاوللخاطببالنسبةسواء،أخرىالىطائفة

.(9)للمخطوبةسهنة15وللخاطبسضة17الأرثوذكس.الأقباولعند

للف،طبسنةNIالأرثوذكسالريانفعندالأخرىالطوانفماأ

.)01(لاصخطوبةسنة13و

.11()الخطبةلعقدالسابعةسنبلوغيكفىالكاثوليكطوائفوعند

عقدفىالم!دوفةوالئروطبالكيفيةالخطبةتتمالبروتستانتؤعنذ

وبالتالى)12(سنةا6والانثىسعنةا8الذكربلخاذاالزواجويجوز،الزواج

السن.مذهفىال!بةتجوز

تكنلمالخطوبةسندونالمخطوبةأوالخاطبكاناذاانهالمتررومن

النفس!لولىيجوزلا-لعا،عليهاالنفسولىوافقلوحتى،جائزة!الخعلبة

كقاعدةتعرتلاالمسيحيةالشرائعلأن،عليهاالخطبةسنيبلخلممنأصبار

علىمنهما-للرضاوتشتروو،الزوأجعلىالصغيرة)جباوولايةبعافة

.المقررةالسنبلرغمعالزواجوعلىالخطبة

يببغولمالخطبةسنبلخقدالمخطوبلأأوالخاطبمن-للكانواذا

ولىألنفسموافقةبئصرروولكنالخاطبيقبتراضىالخطبةجازت5الرضمدسن

فيهاتنتهصالتصالسنصالرشدوسن.الرشد:منهماسنيبلخلملمن

ثوذ!لسالأرالأقباروعندللانثىأوللدكرسنة21:وههـىمىالنفعلىلاية)د

السريانعندكذلكسنة21الرشدفسنالأخرىالطوائفَعندأما

-ليك.ال!اطواذتعندللانثىسنة14وللذكرسنة16و،الأرثوذكس

للذكرسضة18و،الرواجسن13نفحصهىالرشدسنأنعندسيبدواذ

البروتستانت.عضدللأنثىاو

"!91مجموعةفىالصنهلهفكعدبديردول،1655مجموعة3م)6(

م!صرع!هم.منرابعا12م)01،

مئصالحماب!ةلكانرء+لل!بلأسمناعندهمالرصحوليةالارادةثحددولم)ألأ(

الفيرْصشلأ!االخطبة

م2!/03*!أ.الىالعامالملالمجا!اروتر،تأنو!مفن01و2م)2؟،
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وبيق.الرشدسنيبلغولمال!بةسنبلخمنبينخلافوقعواذا

الأمرعرضجاز،الاَخرورفضهاالخطبةعلىأحدهمافوافقالنفس.ولى

.)13(أحدهمارأىلترجيحالقضماءعلى

بغيرالخطبةعقدالرشدسنبلوغعندالمخطوبةاوالخاطبمنولبهل

النفس.ولىموافقة

يكنلمالمسيحيةالطوائفشرائعفىالخطبةسنتحديدأنويلاحظ

بابواتاليهاتجهرأياكانوانما،الجديدالعهدفىنصبهيردولمدينياأمرا

ينتجامرالخطبةسنتحديدانمسلكهمتبريرفى(0)؟وقيلالكنائس

الاعتباراتبعضتمليهاكماالمجمتعومصلحةالفردمصلحةبيقالمواءمةمن

نأذلك،الزواجأهدافبهاتتحعتىالتىوالصحيةوالاقتصاديةالاجتماعية

لهيسمحالتفكيرمنسعتوىعلالخطبةعنديكونانالفردمصلحةمن

الجماعةمصلحةومن،الخطبةسنرفعيتطلبماوهو)!أمورعواقببتقدير

الجنسعلأعلاقاتهعنينتجأوالزنايععرفلاحتىالحلميبلغمن-لليتزوجأن

هذينبينوالتوفيق،الخطبةسنخفضيعطلبمما،شرعييحفيرأولاد

الطوائفبثرائعالواردالنحوعلىالخطبةسنتحديدالىادلىالاعتبارين

تدعيهاانكنيسةلكليمكنفلسفةمجردالتبريرهذاانونرى.المسيحية

سنأنذلك،المسيحيةالطوائفجميعلمسلكعامامبرراتكونلاولكنهـا

قبلمبكرةسنومرالسابعةسنبينتتراوحالطواذفهذهعندالخطبة

مذهبينشاسعوفرقءالبلور3تعقب"نوهىعشرةالعامنةوسنالبلورم

بلوغعندالخطبةقجيزالتىالكائوليكيةالطو)ئفانفضلا،وتلكالسن

الاانحلالهقبيحلاحيثالزواجفىتشدداالطوالْف7لثرهىالعابعاسن

،الزوجزناأوالزوجةزذاحالةفىحعىاطلاقاالطلاقتجيزولابالموت

السأبعةالىالخطبةسنترفعالأرثوذكسىالأقبارركطائفةطائفةنجدبينما

الذىالأ.ر-لعيرةلأسبابالطلاقفتجيزالزواجانحلالهفىوتتساهلعشرة

يكونمى!لانالنحومزاعلىالخطبةسننتحديدبانالقولمعهيستقعملا

الأموربتدبرلهعايسعحالتفكيرمنىمسترعلىوالمخطوبةالخاطبمن-لل

أنواعمننوعاالاالخطبةسنتحديدنرىولا.الزواجخطورةوادراك

للمصريبقالنسضيةالأحوال!نرح+كنابهفىتادرسميخائلنادرسوراى3؟،)

لانهاالحالةهنهفىالمحك!لأعلىالامرلعرضمحللاأفه39بندلأ569روالمسلينغبر

وم!)كبرأصةجلسباعتبار.،الملالمجلسعلىعرضهاوبرلىضضيةمسالة

السانلهنهنفلرولاياانتقلتوقد،شضيهصانلالاسرةمسانللأننظرمحلى2الر

المليةللمجالى!بحلمك!ا1655لسنةElyرقمالظنونبمقتفىالمحكةالىالملالمجلىمن

قراراقها.تقيدعلىاتباكلهااجار،لاية

.3مامئس147صبئاهـاا،+جعبطرصلحلصماوالقولا،)ث
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مفكرونأوفلاسفةحركهااجتماعيةنزعاتلبعضالكنائسبابواتاستجابة

هذاعلىالبابواتفحددهاوللزواجللخطبةسنبتحديدطالبوااجتماعيون

فىوأدخلتالمفكرينلنزعاتمختلفةكناذساستجابتماو-لثيرا،النحو

بعضفىالسائدالاجتماساوالفلسفىالفاكرمنقليلغعرشيئامبادثها

.)15(دينيةمسحةعليهوأضفتالعحعور

ال!هنوت!ية:الصبةشكل:ثانيا-طه!

اجرا!منلهابدلاوانماالتراضىبمجردالكهنوتيةالخطبةتنغقدلا

والكاهن،بابرامهاالكاهنقعامفىيتلضالذمةاهلشرائعششكلى

وعدمالخطبةعلىالتراضىمنالتحعقهوالأول:باجرائينذلكيباشر

بهدفمحينةدينيةبطقوسالقياموالثانى،الزواجموانعمنمانعوصد

.)16(الخطبةفىالبركةتحلان

6لباتها:والصبةتوليق-38

فيهاتدونللخطبةوثيقةتحريرالأرثوذكسالأقباروثريعةأوجبت

.والشهودنوالخطيبلالكاهنعليهاويوقعالخاطبينعنناتبيما

.)17(توافرهبغيرتنحقدلاالخلبةشكلمنجزءالوثيقةوتعتبر

)18(ثوذكسالأرالأقبا!عندالحاكمنفسهوالبروتستانتعندوالحكم

المحلىالكنسىالرئيسأوالخولىعلىالكاثوليكطوائفعندويجب

)!1(للاثبات!لوسيلةولكنخاصدفترفىالخطبةناتبعاتدوينالكاعنأو

.الأخرىالطوائفعندالأحكاممذهتردولم

لأ8رقمللقائونمعدلا5591لسنةْ!؟6رقمالقانونصدروقد

التوثيسقأقلامتلخى"أنعلىوفصبالتوثيقالخاص47اي1لسنة

"كأتبالىوتحال،المليةيالمجالسالتوثيقعمليةتلغركماالثصرعيةبالمحماكم

الحكممذاويحنى،بهاالمتعلقةوالدفاتروالسجلاتالمضاب!جميعالتوثيئ

أنطا،،ْنبتوثيقهاال!،ءيقومأنلاثباتهاأوالخطبةلانعقاديلزملاانه

)02(انسجلاتلجميعوبالنسبةالنصبمريحملغيااسبحبالمجالسالتوثيق

اوانلفىالز؟جيقباقفاقمباحا-لاقحيثللطلا!بالنسبةفعات-لما؟ذلك)د\(

كحددبالنسبةالحالو!لذلك،ذلكبعداخرووصرمته-لنانسقيدتهثماهـ-جيةءمد

حرمته.ئمذلكبعدالكنانسقيدتهنمالشحيةضدبدايةفىمباحا-لانالذىالزوجات

.م16لألأالاسلاميةالبهحهثمجععثالزوجاتقحدد!لتابناانظر

6(N،اديانءخد26-23؟الارئرذ-لىالاقباررعند0391و3899مجحوعة6م

البروتستانت.عند12؟امانوليكئوانفف6والارنرذ!!

)17،5 rارتوذ-لس.اقبارو916دو3891مج!وعة

تستانت.برو3م)18،

..الرسويةالارادةمن6/3م)16(

غيزلاصصربينالئسضيةالاصوال!لتابهفىرتطتوفيقحسينالمعنىهذافى)03،

.NIIصي6891ررالمسدت
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توثيئمنأنشأهاالتىالتوثيقمكاتبتتور،أنالقانونهذأيمنعولم

المحرراتجميعتوثيقاماتبتتولى"انعلىمنه3المادةففصت،الخطبة

ذللثعلوالتصادقوالرجعةالطلاقواشهاداتالزواجعقودعدافيماوذلك

والملة.الطائفةالمختلفىالمسلمينغيروالمصرييقالمسلمينبالمضريينالخاصة

المشلمينغيرالمصريينالىبالنسبةوالطلاقط.اجالزبىعقودتوثيقويتولى

.؟العدلوزيرمنبعرارمنتدبونموثعونوالملةالطائفةوالمتحدى

اختصاصهالكاهنيسلبلمالنصهذاأن)31(الفقهاءبعضرأىوقد

القانونهذ)أناأساسعلىالدينيةالشرائعلأحكاموفقاالخطبةبتوثيق

ركناالكهةوتيةللخطعةالكامنتوثيقلأزالوبالعالىالخطبةتوثيقينظملم

والواقهء.)23(قبل.منالحالكانكمالاثباتهاوسيلةأو)نحقادهاش

ومنالمحرراتجميعبتوثيقمختصةالتوثيقمكاتبجعلالقانونهداأ!

القانونيستثنولم.ذلكالشأنأر"اذاالخطبةتوثيقبداهةبينها

والرجعةالطلاقواشهاداتالقواجعقودغيرالشاملالاخ!تصاصهذامن

توثيقياجعلأنهذلكفمعنىالخطبةالقانونيستثنلموطالما،والتصادق

بالمجالسالترثيقعمليةالغىالقانوناظذلكالىأضيففاذا،التوثيقلكاتب

منأحدأراداذاالاالخظبةلتوثيقأهميةهناكتعدلمأنه.لتبينالملية0

التوثيقماتببتوثيقهاالاختصاصينحقدوعندئذاثباتهاتسهيلالثأنذوى

يخلوالتوثيقهذافانالخطبةبتوثيقالكاهنقاماذاانههذامعتىوليس

للاثباتولبميلةيعتبرالخطبةاثباتيتضمنمحررأىأنذلك،أثركلمن

الكماهنتحريريعدلمهأنرالأمغالِة،)23(غيرهأوالكاهنحررهسو)ء

اثباتوينعح،انعقادهافىر-لنايعدلم-لمالاثباتهاالوخيدةالوسيلةهو

يجوزوبالتالى،العامةالقانوفيةللعواعد-ذلكعلى-الك!نوتيةالخطبة

.الطرقبكافةاثباتها

1665!الساصبنغيوللمواطنينالشضيةالاحوالكتابهفىسلامةاح!د)31(

57!لأملالمليةتفللطواالشخصيةالاحهإلمبادى.ضحكتابهفىاسمابلا.ء،ب-!22ص

64!9حلوينا،بمنالمسلهيقلتيىيةالشفالا-والااحكامشفرجتوفية!-لأ94ص

.ث35ص

الهدا،،:ا؟ةمنالمدبثا؟ااخهمحاصان!38-!صدئةاحعدراىكما)22(

المادةأثكما،الخطبةعنيشكا!لم.م!.العانوص!I.بها:.دالتىبالمسانلكذلكمعيد

وتكأ،الخعلبةفيتتبمنالمنندبادِثت"!امنعتالمنندبينبلائةاحادراالقرارمن15

الخ!نبة.بتوثتالمختصةهىالتوثيقمكلاتبتكوناتكنعلامذااثنرىومندابذلكنسلم

الخمئبةوثيقةيحر:الذىءوالعدا!وزيرسبعرارالمنتدب!المإأنذلكيؤ-لد)23،

الماثرالقرارمن59الماد-فيصمتدبابا-باعتارهتحريرما.نمنعهرلهمكامنا!اعتبار.

المنتدبين.ا&عينبلانحهَ
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:.الثانىالمبعث.

ألكهنمصتيةالخطبةصز

عليها:لاصضو1مصالكهنحصتيةالذطبةصز-!3

ال!،ثوليكيةالعلوائفهوشريعبماالارئوذكسايةقباروشريعةأوجبت

زوانعلىاغتراضلهمنكلوليتمفىبهاالناسلاعلاموذلك،الخطبةشير

سليعة.آسسغلىالزوانجيتمحتىباعتراضهيتقدمأنبةبىالمخعلمِالخاظب

،ابضرورةعندارب!هراجراءإتدنالاعفاءالديشللرئيسوي!وز

تب!طلنجلاالثبييريتبمولما،عفاءهذايصدرلمفاذا،لهمتروكذلكوتقدير

فيها.ركناليسالخطبةشهرلأنذلك.بسببالخعنبة

:ْالارثمصفىكسالاقبماكلعندالمطبتشهراصراءأت:أولا

خلبرت-ثلاثةفنىمنخصاالخطبةاجراءاتباشرالذشالكامنيحرر

يبقىاقويجب.بالكنيسةالاعلاناتلوحةفىويعلقهالخطبةتا:يخ.نايام

أحد.يومىتشملالأقلعلىايامعثصرةلمدةمعلقاالملخصيعذا

لأحدزوْنئمممينيهقأشخماصمنالاتجرزلاالزواجفى:المحارضة

أخرىمرةيتزوجانوأرادمتزوجاأحدمماوكاثفرصْابئ،المتعاصدين

ابدإءءبنب11يتمكنلمفانلأحدعماأبمنالمعارضةتجوزكما،بآخر

دفلأ؟رئص-لأمفالجدفللاماصحتحاللجدالمعارضةحقكاثْهعإرضته

الالأخه.فأبناهفأبناء.الأع!امفالأخوالفالأعمامفلأمفلأ؟بالأشقاءالاخوة

2!2/م)الخالاتفأبناءالعما.تفأبناء A؟لأ()(06/155و.

الخطبة..ملخضلاعلانالتاليةأيانمالعثصرةخلالالمعارضةوتتم

،أسبابوصقتهالمعترضاصصمبهيبينتقريرفىابلحارضةهذهوتفرخ

الزئيذص-وعلى(03/92)الديئىللرئيسالتقريرعدْاويقدنم1رصْهةالمه

منام.أثلاثةخلال!ْالمختصةللمحكمة..الكليةالتقرير.هذايرفعْانالدينى

()03/31الاستعجالوجهعلىفيهليفصلاليهوصولهلآريخ

فاذا،الزبراجاجراءاتوقفيالخطبةعلىْالاعتر)ضعلىويترتب

%.؟شالاعتراضىرفضواذا،إلخطبةاجراءاتبطلتإلاعترإضبصحةقضى

اذاالا!عتبراضقدمْممنتعويضطلبلهماوجاز،الزواجاتمامللخاطبين

ا!اذلاثفبفى،:إلارثرذ!لب!الاقباع!ء:دمكةاالمإدثذكرنااذاافنايلاخفل)؟2(

.ذلل:يخرالىةثلممأ،لأأ55؟مجعيعة38!1مجعوعلأمن!للفىقمإابهذا؟اردة

016والمادة.5591بمهمج!ه38و1688مبى.غه!؟المادةةْموالرمزمذاومعنى

01مجعوعة* * i IWAمجعوعةNe 5 w.
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خلااالقوأجيعملماذاأنهعلى.ضررالهطسببرغكعه2خطأثحةكان

تحديدصاالسابتىأيامالعثرةوصوالأعتراض)نقضاءميحادتاريخمنسنة

عت.خلاا!للزواجمانعثحةيحدثكداذالخطبةضهراجرأءاتمحراروبب

.أخرىمرةالاعتراضبابفعحيستوجبا"لذىالأمرالغتر-

الكاثولعك:طوائفعندالصبةشهراجراع!ت:ثانيا

بالاعلانأوبالمناداةالكاثوليكعةالطوانفعندالخطبةشهريتم

عنشفامةالناسباعلامالخطبيينخورىبقيامتتموالمناداة.الكتابى

وذ!ثأعيادثلاثةاواحادايامنلاثفىمتواليةمريىثلاثالخطبةذمام

لها.التابعنِالمؤمنينمنكبيرعدديضرصاامنيسةفىطقوسأقامةأثناء

امنيسه،أبوابعلىوالمخطوبةالخاطباسمىبحرضفبتمالكتايأها.الاعلان

بينهما*الخطبةبابرامالنماسواعلانالمختصةالكناشىمنغيرعاأرإبرعوية

الأعي!ادمنعيدانيتخللهاأيامثمانيةعنتقللامدةالاعلانهذاوينال

.المعررة

يعرفهماالمحلىالكنسىالرلْيساوللخورىياكشفابئموْمنكلوع!

بكتماقملتزمايكنلمما(الرسوليةالارادةمن17م)موانعمن

لهيحددلمالخطبةعلىالاعتراضأنويلاحظ-والمحامى-لالطبيبالأصرار

علشمهورستةومفعتحدثاذالكنالكاثوليكعةالطوائفعندم!يعاد

يرلمماالمناداةتكراروجبزواجدونالكتابىالاعلاناوالأخيرةالمناداة

ثلاثةومضتاعتراضيقدملبماذاأنهعلى(2م)ذلكغيرالكنسالرئيمى

للخاطباماكنامتابىالاعلانعلىايامثحانيةاوالأخيرةالمناداةعلىأيام

الخورىفملىالزواجتما!قبلاعتراضقدمواذا.الزواجاتماموالمخطوبة

العضعيححقلهالذىالكنسىالرئيسعلىعرضهالمحلالكنممىالرئيسأو

العقدوتوعمنعمنالخوفالعفسيعمسوغاتومن.بمسئانداةمق

خطبتها(ردثمباكارتهاففىبصبعةالعزوجعنالرجلعدولوخطرحقيغير

والبروتستانت:كسالأركوvالسربانxعالصبةشهبر

الخطبة،شهروالبروتستانتالأرثوذكسالسريانمجموعاتتنظملم

ليس-لذلك،كنائسهمفىالشهرمذااجراهمنيعنعما-عندهميوجدلاأنهالا

ولوبهاعلمهعندالخطبةعلىيععرضانمصلحةذى!لليمنعماعندهمهناك

مانعجماكانانببطلانهاالحكمطالياالكليةالمحكمةالىيلجأأنوله،تشهرلم

.الزواجمواعمن

و!ثهرها:المدنبلفبةlانعم!د-+

والمخطوبةالخاطببينالتراضىبمجردالبسيعلة؟والمدديةالخطبةتتغ

قراءةاولاثماحماكاهنلخليلزمفلا،أخرئأجرا+اتايةالىحايعةدو!
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الخاطبانيلبسفقد،للعرفيخضصعانخطبةهذ.ويصهر.خاحةصلوات

الخ...لذلكحفلايقيعانوقدْلاعلانها-لوسيلةالخطبةخاتم

يجوزوبالتالى،العامةالقانونيةللقواعدالمدنيةالخطبةاثباتويخضع

.الطرقبكافةاثبماتها

"الحنمى:اتلىهبفىالراج!حب!حسبالخطتانعظد-37

كاناذاالمسلمينغيرخطبةعلىالحنفىالمذهبفىالراجحيصرى

الملة.اوالجلائفةفىالمخطوبةعنمختلفاالمسلمغيرالخاطب

!للبللزواجمجردالخطبةاننجدالحنفىالمذعهـبفىالراجحوبحسب

ناولاالدينعلماهمنعالمالخطبةيباشرانيلزمولا.الرجلجانبمنيتلم

ثمومنالاجراءاتن5اجراءأىلاتماصهايتخذ(نولا،مسج!فىيتم

أموالهم.فىالناسترهقولابالبساطةتتىيزالاسلاميةفالخطبة

للعرفذلكتتراصبل،للخطبةسناالاسلاهيةالشريعةقثصتر!ولا

.الناسعلىتبميرا

والمخطوبةالخاطبمنكليكسنأنالاسلاميةالثصريعةتشترووانما

اك-هبمنالراجحوبحسب.الحالفىللزو)جالشرعيةالموانعمنخاليا

عندزواجكلأناساسعلىالمسلمينغيرعندالزواجص:انعتتحددالحنفى

،بجوازهيحكما،صملمينعندالعمحيعالزواجشرو!استوفىالمسلمينغير

جائزغيرزواجوكل.تبطلمهأم-جيزهالمسلمينغيرشرائع-لانتسراء

وابالمحارمالزواجعدابجوازهويح!كمالقاضىلهيتعرضلاالمسلمينبين

بمسلمة.المسلمغيرزواجاونس!وةخمسبينالجمعاو.الأختين.جماالجمع

دامماالاسلاميةالثصريعةعليهتحعرضلاكانمظهربأئالخطبةواعلام

عنالخطبةشهرفانثمومن،فيهاالعامةالمبادىءمعيعفقالمظهرهذا

الخحلبةعنالاعلاناوالدينآدابفيهتراعىحفل.اقامةأوالشهودطريق

منخاتماالخاطببىراوالدينأدابحدودفىالمجلاتاوالصحففى

الاسلامية.الشريعةمبمادىهمعيتنافىلارأمذهبمنخاتماوالمخطوبةفضة

بل،محررفىأوبشصتودالخعلبةتوثيقالاسلاميةا!ثصريعهتتطلبولم

حاجةبهمتكنلمالص!ودخنخ!علىالناصرتعارففانللعرفذلكتركت

الثصريعةتمنعلمالخي!طنةفيهمفثمتران.الخطبةتوثيقالى

بش!ودالخطبةتوثيقبطلبفيهمالأمرولىاوالناسيحتاروأنالاسلامية

بالتراضصتنعقد-لانتفقدالزواجعفودفىحدثكماتماصامحررفىأو

.محررفىثيقطتو.ضرورةالأمرولىرأىثمالثبهردوحضور

اجمرةِ،أجَ!-7:بمإ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثَالمحق.لفصَنلا

وانقرماؤهاالكهذبةالنمبنآ"لار

الآولاالمبحث

الكهنوتيةالصبهآهمار

ا!ريين:المسي!ين!ثرائعفىوالمخ!بةالخاطببينالعلا!-38

عاىتواعدالمصريخها،لسيحيينعندالكهنوتيةالخطبةأنعرفنا

ترتبلافهىثمومن.الكنسيةالقوانينلأحكاموفقاالكاممنيباشرهواجالم

دوطةأومهرولاوالمخطوبةالخاطببينمساكنةفلا،الزواجحقوق+نحقا

الأرثوذكسالأقباروعندامرأةبكارةفضمنأنعلى.الخ...نفقةولا

وذلك،خطيبهايكنلمأمقبلمنلهاخاطبا-لانسواءبزواج!اناديلزم

خاطبطيفضلأنعلى،بهْأهلهايرف!وأنمتزوجغيريكونأن!ماب!رطيق

زواجيتملمفان.زواجهافىمنهماكلرغبانفخمهاعمنالمفخموضةالمرأة

هذاأنويبدو.)5؟(مثلهامهربدفعالزمفضهامحنالمفضوضةالبكر

لاتحادجنسياخطيبهاعا!مرهااذاالمخطوبةالثيبالىأيضاينصرفالحكم

الزواجعلىحنممياالمخطوبةعاشرمناجبارانويلاصظ.الحالتينفىالعلة

يمتنعوبالتالىالزواجحريةيكفلالذىالعامالنظاممعيعفقلاحكمبها

فذلك،البكارةفضعنالتحويضأما0)36(المحا-لمفىالحكمهذاتطبيق

حكبمالىفيطيرجعالتىالشخصيةالأحوالامسائلضمنيدخللاأمر

.)37(الوضعيةالتثمريعاتأحكامعليهتسرىوبالعمالىالدينيةالثمرافع

ومخطوبتهالخاطببيقالجنسيةالمعا!مرةبئنيقضىااكنىالفقهو!لان

الرفس!اانافترضوافقد،)28(بينهمامفترضزواجالىالخطبةتحول

.الارثوذصالاقباطضندالقانونبةالخدصلأتالعاشرةالمسالة)25(

بغيرالزواجمنالضليبينمنملمالعاال!بةكلجكلاماثوليكطوالفوكالت،26،

الزواجلحقدأهلغيرالخطبةفسخبعدالخعليبينمن-للاتجحلكانثكما،تفسخلملاالآخر

7م).الحنسةمانعلهيكالماوهوالأولىا!رجةمندموكاقراباالآخراقاربمنبأصد

ومن،46،صالمابقالمرجعجلادلفيليبوالضما+ألادارةبقاموصالقواعدمختصرمن

.الأحكامضهمنخلتق81جماالمعمولالرسوليةالارالة

عددودلك،تفسخلمماأخوزواجأوأخرىصئامنمانعاتمتبرالخطبةأنعل

.(مبوعتهممنأولا13م)الاركوذكسالسريان

المدلية.الخطبةلىالخطيبيئنجابالحلا!هالخاصالمالىالبئدفىمب!نهومى)27(

محبر06563ص1بضحاتهدنهيئN-ITصالسابتىالمدجعبطبرصحلس،38،

.الملترشالزواجهذاألشقرلتو!جمغان

http://www.al-maktabeh.com



-99-

ملاحظةهع،الجنسيةالمعاشرةبهذهوالمخطوبةالخاطببينتمقدبالزواج

وجعلالجنسيةالمعاشرةحلفىالأصلهوالاكنسىالفقهفىالتكلبلأن

المعاشرةاعتبارعدمفىالكنسىالفقهرغبةولكن،مقدسا.سراالزواج

بينهـحاالزواجاتمامعلىمنهحرصازناوالمخطوبةالخاكلب،يقالجنيسية

الخثلبةانعلى.الجنسية!ثرةالمطهذهوقوععندالزواجيفترضجعلتهْ

وأصبحتالافتراضهذاعنعدلشكلياعقداصارتفلعاركسالْياعقداكاكت

طوائفعن!وقضا+ديناجائزةغيروالمخحاوبةالخاطببينالجنسيةالمعاشرة

والبروتستانت.الكاثوليك

زواجالىتحولهاالخطبةأثناءالجفصميةالمعاشرةبأنالحك3انرالواقع

هوانما،.الزواجعلىالخماطباجباربعدهاينبض؟نهالقولأومفترض

الرضاتوافرعلىوتحرصالفحشاهعنتنهىالتىالأديانفقهعلىطريباْمر

الذىالزواجحريةيممهرأمرالزواجعلىالخاطباجباراْنشكولا6بالزواج

وقرععندبالزواجمفترضارضامناكبأنوالقول،بالتراكىيتمانيجب

مفترضاالرضاهذاكانفلئن،كبيرنظرمحلالجنسيةالمعاشرةهذه

بالنسبةحمحيحغيرأنهالا،الواقعالأمرحلولابعدكلاوولبللرأةبالنسبة

شرفهافىتفرروخطبيتهشاعدوقدخصصوصا،الحالاتأغلبفىللخاطب

أوضاعتصحيحالسابقبالحيقصمدقدكانواذا.لعفافهاتحتاروولا

،والزواجالزنابيقالواضحةللحدوداهدارابهالعملفىأنالا،خاطئة

برضاحماذلكيمللاآنأمرهماويفتضحبامرأةرجليزنى15عنديكفىاذ

ضوابطتوجدلاوعندئذ،القانونمنالحايةويطلبابالزواجالمفعرض

المع!صعولياتتنظيميريدلمجتععيعكنولا.الناسأعراضبهاتصان

يحلهـذهمماخفاءفىالفروجاتيانيجعلانالأسرةأساسعلىفيهالاجتماعية

وتحفعاالأعراضتحمانحتىبالزواجذلكعنالاعلانمنلابدرل،الفروج

المعاشرةعنالناتجةالدمعلاقةعلىلملاجتماعيةالمشئؤليةوتترتبالأنسماب

.بالزوإجللناسالمعلوهةالجنسية

الأولادنمسببثبوتاالحكمالأرثوذدرالأقياطسستزيجهِأنهعلى

عندماالخعاجمةذىيحدثقدماوهو،بالزواجْبالوعدالاغواءعلىبناء

تواعدبينهطال!بةانعلىفياءجنسيامعاشرتهع!الم!وبةالخاطبيغرى

صحةاثبتتفاذا،الخاحلبالىالمولودوتنمبالمخاوبةفتحملالزواجعلى

)!2(الزواجيتملمولوالخماطبالىا،ولودنمسببثبوتالقاضىحكمادعائها

بئبوتالحييوز،أنهعلىالارثيذ-لسالاقبا!عندN\/101!دتIllلتنص،!3،

بعلريقالاغواهحالةفىنانيا-...:الآفيةا-الأصوافىظمامنالن!رعييننحبرالاولادن!سب

.-.،بالز،احالوعدأوالحملطةباسنحعاراوالاحتبال
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المدفين:النيفىالصبيينبينانعحة-93

..المسلمينغيرالمصريينمنوأنثىذكربينمدنيةخطبةتتمقد

توجدلااذ،المدنيةالخطبةفىوا،خطوبةالخاطببينالعلاقةالعرفوينحام

والمخطوبةالخاطببينالعلاقةعلىتطبقالمدنىالقانونفىترنريعيةاعدقإ

الخطبةأنعلمصرفىالعرفاستقروقد(مدنىا/2م)العرفالىفيرجع

الزواجحقوقمنحقعليهيترتبلاالرجلحانبمنللزواجطلبمجرد

وأغرىحدثاذالكن.النغقة41المحرأوالمساكنةفىكالحق،الممروفة

غرضهنالأنوبحدقبلتأوفرفضتجنسيامعاشرتهعاىالمخطوبةالخاطب

قواعدالمسئوليةتصرىالمدنيةالناحيةفسق،الحطبةعنعدلالحالتببئعلىمنها

اذ)الاللتحويضسببايعدلاالاغواءبأنلهاتطبيقاقضىوقد،التقصيرية

تعتاذاأما.)03(ادبىبضغطاصترنأووالغننبالخديحةاصطحب

الخاطبوبيقبينهامتبادلوتو)فقالمخطوبةمنبرغبةالجنسيةالمحاشرة

معالمشتركبخطئهابالمخطوبةلحقالضررلأن،التعويضفىلهافلاحق

ظروفالاعتبارفىيد%لانالقاضىوعلى،بهأفعلهعماورضاهاالخاطب

وأثارماالجنسيةالمعامثرةتكرارومدىوالمخطوبةالخماطبوسنالخطبة

رضاهاومدىلمخطوبتهالخاطبغشمدىلتقديرعناصرمنذلكالىوما

.توالمخطوبةالخاطببينالجنسيةالمعاشرةانيلاحط-لما،بالمحا!ثرة

الاغتصسابجريمةشروطفيهاتوافرتان4علبمعاقباأمرات!ون

قانونفىعلإ!االمنصوصالجرائممنذنكغيراوالعرضهتكأو

التىبمخطوبتهالخماطبوزواج.الخاصهَالجزائيةالقوانيناوالمقوبات

لعدمااحقيقحفظالىالعامةبالنيابةالظلبفىيؤدىجنسياعا!هرها

تضفيذها.بوقفوالأعرالعقإبةتحفعفالىالقاضىيدفعقدكما،الأهمية

الحنفي:أكلمبهنالراجحفىال!يبنبينالعلاقة-.،

غير!بةعلىالحنفىالمذهبمنالراجحتطبيقالأمراقتفىاذا

بالنسبةالأجنبية-لالمرأةالمخطوبةيعتبرالراجحهذافانالمسلمين

لاحخطوبةأوللخاطبتبيرلاطلبوهو،لزواجالرجلطابالخطبةالأنلخبيبها

Tot-)-1فىص!للاستنناف103( MIالوسبعلفيالسنهورىالهشمار-\

أحكامواننر.942صالشضيةالطالاصأحكامكتابفىدجقوفيقو-ذلك219ص

اليها.أضارالنىالاخرلىالمختلطالاسناف

تعهدأنكما،تضيريةالمسئولبةلأ،اقا!!لان؟لويسالاالخا!لبأنويلاحغل

اذاأماالسببمتروبلحدمباطلايكونالمعاضةعرسابعا-لان)فىابالتعو.يصالخابلب

طبيى.6لالثزاكتميهلالهملطالاحاكان
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بينالرجليحرمماالخطيبينمنكلعلىيحرمثمو"ن،واجالحقوقمنحقا

تفقةلاوبالتالىجنسيةمعاشرةو.!لمىولابينهماخلوةفلاالأجنبيةوالمرأة

احدهمابيناووا!طوبةالخا!لبةبين5!صاهرةحرمةولاترارثولامهرولا

المخطوبةبهتأتىدَدماتسبتلثبهِسبباالخطبة.نصلحلا-لما،الاخرواهل

وقبفر.الحالةهذهفىزناأولاديعتبروناذالخاطبمنأولادمن

حقالهايجعللاالخطبةفترةأثناءمقدههأوللمهـرأمرهاولىأوالمخطوبة

!الرسولندبوقدالخطبةعنعدلاذا-سنرىكما-ردهوعليهافيه

خلوةغيرفىأىالاسلاميةالآدابحدودفىعلبهاوالتعرفالمخطوبةرؤية

يجعلالاسلامىالفقهفىرأىوهناك،اسرتهاأفرادأحدصحبةفىبل

يجعللاآخررأياهناكأن-لما6أخربهادخلانمثلهامهرفىحقاللعراة

المرأةطاوعتاذاالمهربهايجبلاأنهبصعنىمالياأثراالجنسيةللمعامثرة

الخاطببيقتمولوالزناعلىالاسلامىالفقهيعاقب-لما،فيهاخطيبها

.الأحوالبح!سبالجلدأوبالرجموالمخطوبة

وكذلكوالمخطوبةالخاطببينالجنسيةالمعاشرةعنالتعويضكانولما

يرجبمالتىالشخصيةالأحوالفسهنتدخللاالتىا،سائلمنعليهاالعقاب

قواعدتطبيقعلىالمحا-لمتجرىلهذا،الدينيةالثمرائعاحكامالىفيها

ونصوص،الحالةهذهعلىالمدنىالعانونفىالتقصيريةالمسئولية

الخطبةعناملامعندذ-لرهالسالفالنحوعؤالجنائيةالعثرعات

المدنية.
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ثىأ!ااثبعث

لألخطيةنقضاءا

إلكهذهتية:إلغطبةانقنلاءأسباب-لأ؟

منهل:،أسبلببحدةالكهنوتيةالخطبةتنقخبى

انعقادعاأركانمنركنتوافوعدمعند:ببطلانهانثا؟ياالحكم(1)

لزمانالنفسولىرضابنليرتمتلوكماءحسحتهاشرورومنترأو

ألدينيةالطقول!رباجراءالكاهنيقملمأوكاهنالخطبةيباشراو.)آ،رضاه

.المقورة

العلهةالقانونيةاقواعدافىعليهاالمنصو!رالبطلانأثاروتسرى

كاناالتىال!ظلةالىالخاطبمان.قبحودءبهقضىمااذأالخعلب!بطلانءل

الغ...الجلبةقبلعلبها

المخطوبة:اوالخاطببوفاة-لذلكالكنوتيةالخطبةوتنقضى(ب)

استردادفلورثتهالخاطبتوفىاذا،الأرثوكسلالأقبا!وعند

نافللخاطبالمخطوبةتوفيتواذا.جثازمنبهاشترىمااوالمهر

.،الحالتينفىتردفلاالهداياأما،جهلزمناشترىماأوالمثريسترد

هذاوعنة.مستهلكةأمقائعةالهـداياكانتسوا.وذلك(145/13)

يسمحقانونىسببوهىالتبرعبنيةتقدمالثداياأن-يبدوفيعا-الحكم

اشترىماأوالمهرأما،)31(الخطبةانقضاءرغميعتبقيهاانقبضهالمن

اعمالاردهفوجبذلكيحدثولمبالاكليلللزوجةيجبفانهجهلزمنبه

صب.بلاالاثراءلقواعد

يقفىوالعرف.+صاثلنصالأرثوذكساكصيانبثصريعةيردولم

الأرثوذكس.الأقباولعندبهالمعمول(CY)السابقالحكمنضباتباع

علىمجموعتهممنالخامسةالمادةنصتفقدالبروتستانتعنذاما

بالوفاةالخطبةانقضاءعندبللععلاستثلكامعداوالهداياالمهررد

المتوفى.هنأخذماردوبشررو

.73ص1عNTصالاحكامعةمجعه62ِ!ا-1-17نضىالمحنىمذاىف3(%)

3.ن!.ص665؟ووالمحالىغيرجماللوكالنسضيةالاحوالافىسلامةاحمد)32(
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لمالمستهاكةاهـقيمةالقا؟صة)اياوالياممرارديجبال!اثوليك،عند

خا،فعلىالخاطبينبيناتفاقعناكيكنلممابالوفاةالخعا:،انقكماءعند

.+3(ذلك

ااوالخاطبعندالزواجموانعمنمانعبقيامالخطبةتنقضى)ب(

الحالةهذهفىبينهماالعلاقةوتغظم،الرهبنةفىاحدعما-لدخرلالمخعاوبة

.3،الأال!بةقبلعليها-"ناالتىالحالةالىاعا.دتهماأساسعلى

الاتفطقعداتماذاانهانهاعلىبالاتفاثالخطبةتنقضى!لعا(د)

له.بين.أفأي

هناوالخاكلبجانبن5عنهابالعدول3تلكالخطبةوتنقضى!ص)

المخطوبة.جانب

الكهنوتية:الصبةعنالعدول-42

جملها،ْخاصةأحكامالمسيحيينيينا(!عندالتطبةعنللعدول

يلى:فيما

بمبرر)35(ولكن"الخطبةعلىالعدوا!بةوالمخطهِالخاطبهنمل:(ولا

يخشع-لما،العدولمبرراثمباتبءالخطبةعن.يعدلمنعلىو!ع

الغاءبعدالآقمكانهالقاضىحلوقد،الملىالمجل!م!لسلعاةا،بررتقدير

الملية.ا-لمجال!

لىسيردولم7!توى4،لامي5صجلادلفيليبوا!عضا.الادارةقاموص)ع"

الرهـ+لية.لارادةا

الخلاصهمناذاذلأالمسالةاوجبتفونهولى.العامةالقواعدحكمهوومذا)34(

حدlأرادواذا.ضمفبضيىاسمرداررأوالمه!ردالارئوذسالاقباروعندالقانونية

الخ!لبةءعنالعدولاقواعدتطبيهتيخبغىفكاظيترهبئلمئمالخطبةففسخال-بنلأالخوبهيئ

يشيعأن!دكسالار؟الأقباولعند-نيةالقاالخلاصصةمنالنامنةالمسالةتن!طذلكومع

ءتعدلتالنىصبةالمخطه-دانتفان،الحادلامو!لانانوا!رالهداياالظطبعلى

ومذا.المهـروفتنفوالمستهلكللأالهامةالهداياوقيعةالقافمةالهدايابردالزمتالخطبة

.الارثإذ!!الاقباررعندلاالارئوذ!لسالريانعندالخحذبةعنالعدولحكممعيتبهتالحكم

سركاق05مو(38!ا!جموعة2مو55!9مجموعة)ارذوذسقباروAلأام)35(

ايكائدلي!.للعلوانفرصوليةأرادت6واتجيليين3و-لسأرئو
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البروتستانتوشريعةالارثوذكمشالسريانمثريحةمنكلذكرتوقد

.)36(العدوللمبرراتأمثلة

وردتقدالشرائعهذ.فىالواردةالعدولمبرراتأنعليهالمتفقومن

حدةعلىحالةكلف!ويقضى)37(الجرسبيلعلىلأالمثالسبيلعلى

الثرائع!ذهذ!لرتهاالتىالعدولمبرر)تومن،الأحوالالظروفوققا

حصلانأو،بهعلمقديكنلمالاخرفىعيباالخاطبينأحدوجدا!اما

عليهويحكمعظيماجرمايرتكبكأنالخاطبينأحدحالةفىعظيمقغير

الخطبةبعدلهحدثلمرضدائعاتشوهايتثموهأناوجنايةبعقوبة

يختصفيماالخاطبينأحدأخلاقنىفسادظهوركذلك،ذلكاشبهماأو

أصدسلوكس-ءوأيضا،الخطبةقبلللآخرمعلومايكنولمبالحفة

التكسب.عديمالخاطبأنظهورأوالخطبةبعدالخاطبين

فيبثمعلدنيوىجراءالخطبةعنالحدولعلىيترتب:ثانيا

:(TA)الآش

علىالمحريضيمسى3ائرثوذالأقباروعند:للههربالنسبة(1)

الخطبةعنالمخطوبةعذلتوان،مبرربغيرالخطبلأعنعدا!انالظطب

المهر؟بردألزمتمبرربغير

عنعدلاذاالخاطبعلىالمهريضععالأر.وذكسالسريانوعند

عنهاعدلتإنالمحرضعفبردالمخطؤبةتلزمبينما،برر5بفيرال!بة

.مبرربغير

.ولمذاالمهردفععلىوالبروتسعانتالكاثوليكطوائفعادةتجرولم

طانفةمنالخاطبدفعأنحا-ثاذاوبالتالىةفيهلحكمشرائعهمتتحرضلم

فيرجعالخطبةعنالمخطوبةأوءوعداطثمم!رابرو-!ستانتيةأوكاثوليكية

-لانسواهالخطبةعنالعدولعندالمهربردتقضىوحمىالعامةالقواعدالى

.ْالمهرردفيجبالزواجاحكاممنحكمالمهرلأن،مبرربغيرأوبمبررالحدول

البروتستانتكدثموالار:ذكسالرياقعند53و52،!ثمانظر،+،

[ry)يكنلمحالةلىتوافرفمتى،القاضىيقيدألشرانعمن!فىالمبررفىكرانعلى

بئالساالمرجعسلاملأأححد)مبرربغيزالحالةهنوفيالخطبةعنالعدواطيعتبرأتاللقاضى

،.f\1مر،

الارئوذكسللاقبا!38!1مجعوعة3؟،13و1655مجموعة12و11مانظر)38(

3موامائولي!لطوائفالرصوليةالادادةمن16/3الارثو+لسالسريانعند05مو

البروكستال!.عدد
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علىتضيعالأرثوذ!لسالأقباروعند:لل!دايابالنسبة)ب(

عدلتالتىسالمخغلوبة-لانتفانء+برربغيرالخطبةعنعدا!انالخاطب

الممتهلكة.لاالقامْمةالهدايابردألزمتمبرربغيرالخطبهَعن

عنعداطانالخاطبعلىاشهداياتضيعالأرثوذ-لسالسريانوعند

الخطبةءنعدلتالتىهىالمخطوبةكانتفان،مبرربغيوالخطبة

إ-ستهلكة.واا)!الكةياالهدابقيهةومذلكالقائمةا)!دايابردألزمتمبرربغير

خاطباالناكثعلالعينيةالهدايافتضيعالبروتسعانتعندْام!

.مبرربغيرالخطبةعنالعدولعندمخعاوبةأو

الا،الهدايالحكمالكاثوليكلطوائفالرسوليةا.لازادةتعرضولم

منبهأصابهععا!خرتعويضمبرربغيرالخطبةعنيعدلمنيلزمأنه

.سنرىكماضرر

!عالهدأياأوالمهرضياعأقيلاحظ:للتعويضبالنسبة(-)

يترتبلمولومبررب!يرالخطبةعنالعدولعلىيترتبجزاءالسابقالنحو

.الضررقيمةذلكجاوزأوضررالعدولءلى

الخطبةعنيعدلىمنعلالأرثوذكسالأقباولعنديحكمذلكومع

المهرضياعكاناذاضررمنأصابهعماالآخرالطرفبتغويضمبرربغيو

.الضررقيمةمنأقلالهدايااو

عنيعدلمنعلىيحكموالكاثوليكالبروتستانتطوائنطوعند

.ضررمنأصابهعماالآخرالطرفبتمويضمبرربغيرالخطبة

,I-ال!بةعنالعلولعنالتعويض.:

الذكرسالفة،المصرييقالمسيحيينعندالخطبةعنالعدولاأحكامهل

كا،تى:ذلكتبريرالبعضوحاولبذلكقيل؟المحا-لمفىالتطبيقواجبة

بابرامالتزامايرتبشكلىعقدالكهنوتيةالخطبةأنالىرأىذعب

الخطبةعنالعدولتمفاذا)!3(عنها!مدوليبررماهناكيكنلمماالزواج

عقدعنناشىءالتز)مبتنفيذ)خلاللأفهعقدياخطأذلك-لاقمبرربغير

المسئوليةتتوافرالحالةهذهوفى،الزواجبابرامالالتزامهوالخطبة

يجبوبالعالىالمصرينالمسيحيينشرائعفىالواردالنحرعلىالعقدية

اععبارانالسابقالراىعلىأخذوقد:المحا-لمفىالأ-امعذهقتطبب

فيه،الرجوعيجوزلاأىلازماعقداتكونأناماأنهايعنىعقداالخطبة

،مبرربغيرأمبحبرركانسواء،عقدياخطاعنهاالحدوليعتبروعندئذ

العدوليجوزوعندئذفيهعالرجويجوزاىلازمغيرعقداتكونأن

.62!و156صالسابقالم!جعطرصصلس)6،،
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الخطبةأنالى)04(الآخرالبعضوذهب.مبرربغيرأوبمبررهطلقاععها

أذاالاعقدياخطةيعتبرلاعنهاالعدولأنالاءشكلياعقداكانتوان

التوجيههذاعلىأخذوقد5مبرربغيرالعدولكاكبأناستعمالهاسىء

لاستحمالااساءةاعتبراذامبرربغيرالخطبةعنالعدولانبحقالأخير

بمتبراندونالتقصيريةالمسئوليةيرتبتقصيرياخطأيكونفانه.الحق

استعمالهفىالتعسفأوالحقاستعمال)ساءةأنعنفخملا،خطا:عقديا

منحقاوالحرياتمنحويةالخطبةءنوالعدول،حق"علىالاير؟لا

استعمالهفىالتعسفنعلريةقطبيقنطاقعنتخرجالتىالعامةالحقرق

نظريةئطاقفىتدخلالعامةالحقوقبأنالقائلالراىعلىوحتص.الحق

الحرياتالحقوقهذه"نيستئنىالرأىهذافانالحقأستعمالفصالتعسف

حريةالخطبةعنوالعدول،النظريةعذهلأحكاميخضعهاولاالتقديزية

يصعمبوقدتقديرهاالعادللضصريحمعبشخصيةأموربواعثهالأنتقديرية

(غ)1والاكراهيةالحبعنالتحبيريصحب15نحوعلىعنهاالتعبيرالعادلعلى

خطأيعتبرمبرربغيرالضطبةعنالعدولاأنالبعضورأى

جائزاأمراالكثنوتيةالخطبةعنالعدولاكانطالماانهأساسعلى،تقصعري!

ناضىءبالتزاميخللامبرربغيرعن!االعدولفانوالمخطوبةالخاطبمنلكل

بهتعوافرقدتقصيرياخطأيععبروانما،عقدياخطايعتبرلاوبالتالىعنها

نطاقيتحدد)42!الرأىهذاأصحابنظروفص.التقصيريةالمسئولية

هذهف!المسلمينغيرالمصريينضرائعبأحكامالتقصيريةالمسئوليةفذه

للمسئؤأيةالعامةالأح!امعلىالتطبيقفىتقدمخاصةْاحكاماباعتبارغاالحالة

تتعارضلاالأحكامهذهأنوعندهم،المدنىالقانونفصالواردةالتقصيرية

تسلبلمفهـى،موجودغيرالتعارضهذالأن5فتستبعدالحامالنظاممع

بغيرالعدولايكونحيثمسئوليتهرتبتوانماالعدولفصحربتهالثخض

سببلأىالتطليقتمنعالخاصةالث!رائعأحكامبعضكانتواذا..قتض

فبالآولالعامللنظاممخالفالحرمانانأحديقلولمالزناحالةفصحتص

.08صالسابقالمرجعضحاتهشمفيقومنهم).،،

باب!امالترامعليهكتر.لبعقدالخطبةأتالىاتجهتأح!،مامنادانويلاص!ث()1

انظر.العقدىالخطالاالتثصيرىالخطافكرةضو.!ىبالتحويفىقضتذلكو!عالزواج

.5701ص38سالمحاماة!2/11/1648فىالابتدائيةالا-عندريةلمحكحةح!صا

الابتداتيةبنهالمحكلمةحكماانظر،باكللمحعدالخطبةانالىذهبم!المحلالمومن

.146ص6،صالمحاماة16/3/55!1فى

.د33-4لأ3صالسابقالمرجعصلامةأحمد3،،)
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ال!بةعنبالعدولتسمعالتىاعدالقرتلكالعامالنظاممعمتفقةتكسن

.لأ()3هخاطثاالعدول-لاناذاالتقصيريةالمسئوليةترتب.ول!ضها

علىتضيعوالهداياالمهرانرأينافعد،نظرمحلالسابقوالراى

كرر.أىأ؟خرالمارفيصبلمولوبرر5بغيرالخطبة0عنعدلاذاالخاطب

:الضررهذامع.يتناسبلاالتعويضهذافانضرروأصابهفرضواذا

.تسبباذاالابالتعويضيحكمألاال!قصيريةالمسعوليةومعتضى.أحكام

قيلوقد،الضررهذامعمتناسباالتعويضيكونوأنالغيرضررفىالخطأ

للعسضوليةخاصةاحكاماتتضمنالمسلمينعيرالمكريينشرائعبأن

انه،.والواقعالمدنرالقانونفىاردةالرالفامةالأحكامعلىْتقدمالتقصيرية

هذاقبوليعكنحتىوضهوصععوموتلكالأحكامهذكهبينليس

تضضمنالصددبهداالمسلعينغيرالم!هـيينشرائعأحكاملأن،التوجيه

كانتعقديةآلمدنيةالمسئوليةمنطقيسعوعبفاأنالث!حب+نفريدةأحكاما

الأحكامهذيباقالقوزفانأخرىجهةومن،ج!4منهذا.تقصيريةأو

العدوللحىحريتهالشضتسلبلاأنهابججهالعا!مالنظاممعتتعارك!لأ

قول!هوانما،مقتضبغعرالعدوليكونحيثمسئوليتهترتبوانما

القاءمعلهمبرربوجودالخطبةعنالعدولتقييدلأنكذلكنظرمحل

المبررهداتقديروضموعالخطبةعنيعدلمنعلىالمبررعذااثباتعبء

دفعأووالهداياالمهربقيعةالخطبةعنالعادلعلىالحكمواحتمال،للقاضى

به،يقتنعلمالقاضىوفىأثبتهأوالمبرراثباتعن.عجزاذاأخرتغويض

صعوباتتمثلصريينLIالمممهيحعينشرائعتتضمنماالتىالقيودهذهمثل

الحريةلهتعطىولاالخطبةعنالعدولفىيفكرمق-لكأيامكالأشباءًتقف

مننوعاتتضعنهىبل،والحياةالعمرعقدوهو،الزواجفىالاختيارفى

تتحارضيجعلهامما)؟؟(بالآخرالزواجعلىالخا!والمخطوبةعنكلا-لراه

يقبلالعامالنظامكانواذا.الزواجحريةمعتتنافىطانهاالعامالنظاممع

الثرائعاح!كاميقبللافانه،مطلقاالتطلعقتجيزلاالتىالثصرائع0أحكام

هذهقياحمهلأن،بدايتهفىالزواجعلىمباشرغيراكراهاتتفصصنالتى

أ"لثرالفاشلةالخطبةفسغيئممجعالمجتمعلأن6الفارقمعقياستلكعلى

أكبرالفاثحلةالخطبةفسخعدموضرر،الفاشلالزواجلانهاهتشجيعهمن

8/13/9691لىئبوامحكعةحكلمت!ا،الراىبهذاكمالمطبحضأخنتولعد)43(

ال!بةعنعدل!الذىمنلم!رفةلدتضيقالدعوىاحالتوقد9511لسنة62الضيةلى

الثعوطى.وعناصرالعدولطامبورات

31صالمحاحاة17/6/31!افىالوطنبلأم!استنضاف.حكمالمحدىمذاتفى4()ث.

.855مى
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مزاياهاكلتضدال!بةانعنقضدد،الفاشلالرواجبقاءضررمنبكثير

مزايا.بعفبىالفاشلالزوابميفةدلابينعا4عنهاالحدولاحريةتطلقلماذا

انهائه.علىقيردخناككانتْاذا

عنالعدولْبجزاءالخاصةالمصريينإلمسيحيينفرائعأحكامانو!لىلما

جائزغيرالأصكامهذ.أنالىننتهىفانناالعامالنظاممعتتعارضالخطبة

)5؟(.العامةالقانونيةالقواعدادالرجوعينبضوأنه"بالمحاكمتطبيقها

العامةةالقانونيةالقواعدأعملتعندماالمحاكمأنغير-مكرر-43

عنا)دولعنالت!ريضطلباتنجىالاتباعا):اجبالحلحولاختلفت

.)46(ال!بة

تمهيإاالاليستالخطبةأنعلىالمصريةالنقضمحكمةاستزتوقد

منهمافلكل،المتواعدينمنأحدايقيدلابالزواجالوعدومذا،الزواجلعقد

يتوافرأنأمقداهذافىيجبوانهخعموصا،شاءوقتأىفىعنهيعدلان

المجتععشئونفىالخطرعنللزواجلمامباضرتهفىالحرية-لاملللمتعاقدين

i%%704صالسابقالمرجع!وجنوفيق)04( Tث01و.

القانونيهْالغراعدالىالرجو-أن:501صالسابقالمرجعالثرقاوىجميكويرى

الخطبةعنالحدولمجردغيرظاحمتاذاالتضيريةالمسئوليةتواعدتطببقيقتضالطعة

منالعد،لعنالتعويفىيكلونأنالرايهفى!ؤدىوهذا،الاخرللطرفخرراسبب

عملاالدينيلأالقواعدفيهتطبقفلاالشخديةالاحوالصساذلمنلاالحينيةالا!والمسافل

امرالخطبةعنالتموضدانفرىومدنا.55!\لسدةث63القانونمن6المادةبعكم

استبعادلانفىلكوعلى،العينيةالاحوالاصسانلمناعتبار.محهيحسنلاسابها!رقبط

.أساسعلىلا!قومالصدد،عذاالمسلمينغبالصريينشرانعفىالدينيلأالقواعدتطبيق

احكلاصاتتضمنانهااساسع!يقومومده،المينيةالالاصمسانلمنمسالةتنفمالها

.المامالنظامتخالف

خنلذين:اتجامينالىفاتجهت)46(

م!اانأساسعلىالخطبةعنالعدولاعنالتحويفىرفضالىويدمب:الأولالاتجا.

التعرفيقتفىالعد،لعنالتمو!ثىبحتولأن!بتى.يتقيدانينبغىلامباحأمرالمدولم

عندالدخولقبلالحلاقكانواذا+امتانطىفىقكونأنلهنبنىعالليةايرارعلى

بنعوضىالخطبةعنيعدلمنالقام!صحفلاالمهرثصفدفعالاعليهيتركلبلاْالمسفين

5826ص11صاولطة-03/6/10163فىالوطنيةمصراستئنات-ذللدع!يزيدقد

الحدولانوراتادابلةالججناقشتالاحكاممناخرلىلطانفةومو:النانىالاتجا.

الخطيبين.منلكلالمرسةاتاءمومحنلهدفأبيحولدا-مباحاامدا-لانوانال!بةعن
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الوعدبهاناذاولاكن.بالتعويضمهدداالطرفيئأحدكا،ناذايكونلاومذا

أفعاللازمتهماقدفحدولوعدمجردأنهعاباعتبارعنهوالحدولبأشواج

ضرراالحقتقدالأفعالمذ.و-لانت،تامااستقلالاعنهماس!تقلةأخرلى

بنعلىالتضعينمستوجبةتكونفانهما،المتواعدينباحدأدبياأوماديا

العدولعنالنظربغض-ذاتهاحدفىهىأنهاأساسعلىوذلدُمنهوقعت

.)47(للععويضموجبةضارةأفعال-المجرد

الثلاثقرابةالخطبةبقاء"بأنالنقضمحكعةقضتأخرحكموفى

جعيعها،الخظبةعنالعدولثمالزاوجعقداتعامعنوالاصامسنوات

بذاتهامستقلةأعمالاتكوقولاالخطبةاتمامعنالعدولسوىتفيدلاأمرر

.A()4!العلمولهذ)عن

هذالغيرالخعلبةعنالمخعلوبةأوالخاطبعدلفاذا،يرضاهلابزواجالارتباوللتنادى

الاسراريسىلاالحدواءعنالتحويفىبحثازم،ْالقانونبححايةجديرايكنلمالهدف

ا!امعلالميِنصففياعا!ا.ضاحبهالتىالضار-بالأفعاليتدتسابقددهانلإةال

منالاخرالطرفيصنعولاالدخولصبلالحللاقمجيدجزاهنذلكالدخولنبلعللقالذى

.الطلاقتعاحبقدفسارةأخرىا!افعامنتيخبهالتىالأخرلىالافرارعنبتعويضالمطالبة

الا.تحويضايستوجبولامباحأمرذاتهفىالخطبةعنالعمولانالىالراىمذاو!نتهى

المسئولية.!رتبالذىهوالاخرللطرففرراتببنارةبانحالالمدولاقترانان

597ص6س!المحاماة-!3/؟ا/35!1فىمصراسنئناف-تصير!ةمناوالمسئولية

.15،ص-صالمحاما-16/3/1655فىامليةوبنها

01رقم118مى1-(مدنىأالقالويخةالعواعدمجموعة14/13/!3!1نشىث،)7

المسلمين(لحيربين).935عى2ع11صا!حكاممجموعة28/،/0691نقفىوانظر

عدولأمعهويسمىبالحدولالاصقاوعفايحتبرللعدولطمبرروجودعدمبأنالحيمذاويشى

وابمبررالحدولببنقةللتضِأهصيةلافانهوبالتالى،عنهمسنقلافحلايحتبرولاطاننسا

.مبرربفيرالحدول

.\ثص68!1روالمسلمينفيِللحصرييئالاسرةاصكامكنابهفىتناكرسميرريرى

المثروعةألانسانتحرفاتلأن،المسئهوليلأخنهنئسالاالطائنسالحد!لبانالقوليصعبأنه

وقرتبوطي!شر!ونةعنصدرتاذاللسئوليةأصاساتصلحال!لبةعنالعدول؟منها

مسالىماا.الماليةالمسانلفىيصحقدانهCiالرمذاعليؤخذلكن.للفيرربعليها

فيها.موفمعاطدىيكونانيصحالزواجفىالرممبةأنذلك،يختلفنامرماالاسرة

مصذىقارن3801ص3ع13سالاحكاممجحوعلأ1662-11-15شى)"ث(

انالغاملبىبحيث117عى+!لأورا!رلىالعانونفىالمدنيةالمشوليةكتابهقىمرعى

....بطيقترنالالىالخيروجدأنهليزعمياكلىغطويلاأمداالمعخطوبة!تركانلهليى
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عاماتجاهالخطبةعنالغدولفىالنقفىقضاءاتجاهانويلاحظ

ن!القانواْساسهيتفقلموان-6قضاومموالمسلعينوغيرع!المسلعيني!صرى

عل-3الذئمحرلقالعامؤالنظاميتعقانهالاءال!عنوتيةالخطبةطبيعةمع

المقح!ردةالاجتعاعيةالظيةبذلكويحقق،بالزواجلازمغيرطلباالخطبة

بالخطبة.

ا!ادىاللشخىالمألإفالسلوكعنالخطبةعنيحدلفيوانرراف

يشو%بالذىالتقصيرىالخطآمحيارحموظروتنفسفىوجداذا

اذاعذالىالخطبةءنيعدلمنيعمدادْذللثو!ن،المحرىالفقه0فىالمسئولية

احديطلبأنأو5الآخرالطرفتشينأمورالىمشيراالناسبينذلاث

الخعلبةعنيعدلثمخاصمسكناستئجاريطلباومعيناجهازاالخطيبين

المخحاوبذوالا-رفضبسببجةالخطعناخاحلبايعدلاانياتقصيرخطأيعدولا

آةصاللصاحبدلمذاتدفىحدولJاكانطالما،أهوالهمنجزءايهبهاأن

خحلأ.تشكلخارجية

الخطبة:عنا!ولعندوالهداياانهر!دميردهل-4،

ايىمقدمردمدىفىا&سيجشرائعحكمعرفناقد-لنااذا

استبعاديجبأنهانتهينا-الىقدوكناالخطبةعنالعدولعندوإلهبايا

مصر.فىالعامللنظاملمخالفتهاالث!راثعهذ-فىالخطبةعنالعدولأحكام

عنالعدولعلىالمترتبةوالهداياالمهرأحكاماستبعادحولخلافثارأنهالا

العثرائع؟هذهفىالخطبة

الى)!ث(المحرية.النقضمهحكعةقفباءاتجهكماالفقهفىرألىذهب

تحتبرلا(الشب!كة)ومنهاللآخرالخاطبيقاحديقدمهاالتىالهداياأن

ا)زواجأركانمنركناليستأنهابحجةالشخحسيةالأحوالمسائل"ن

الضالدينيةالشرائعأحكامعليهاتسرلىلاوبالتالىضروطهمنشرطاولا

قبيلمنالهداياهدهوتعتبر،الشخصيةالأحوالمسائلعلىالاتسرلىلا

مدنى005المادةفىالواردةالهبةفىالرجوعأحكامعليهاوتهـصرىالهبات

القاض!يقبلهعذرثمةكاناذاالاالهدايااصردادتجيزلاوهى3بعدهاوما

الأصلفى-يجوزثمومن.الهبةفىالرجوعموانعمنمانعيوجدلأوكان

2/6/61!\ث!ى-115و113صالسابقالمرجع-ائرتاوىجحيل)94(

3ء14صا!حكاممجموعة231/1663/ةو!ى3!كاص2ع12سا!ح!ممجموعة

رايعضاث!6!اصخة261:فىالخصك!لأ566/21/6ْفىالابتدائهوالقاءرة.679ص

.َ؟هصسْ!هالىسمبةالمبعوعة12/!ه!1بر27فىالبزئهسعالورو
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المهريمنشردانوله،القائمةالهدايايستردانالخطبةعنيحدللمن-

سبب.بلاحسابهعلىالآخرالطرفيثرىلاحتى،كذلك

ن!والهداياالمفرمقدماعتبارالى-)05(البعضمعنعيلولكننا

به،العرفجرىالخطبةآثارمنأثرالهدايالتبادلأنالأيمرةمسائل

ا!الأحوامسائلمنتحتبرحتىالخطبةآثارمنالهداياتكونانهـيكفى

ر-لناتعتبرلاالتىألزواجفىللنفقةيالنسبةالحالهوكما،الثمخضمية

ا)شخصيةالأحوالمسائلمنانهاشكولاثروطهمنشرطاولاالزواجدى

و)نهدايا،المهرمقدمردفىالمسيحيينشرائعاحكامتلبيقنرىلاذلكومع

الأصل-ف!-يرتبنظاماالخطبةاعتباربفكرةمرتبطةالأحكامهذهن1

كانالالتزامبثذاالمخطوبةاوْالخاطبأخلفاذا.الرواجبابرامالتزاما

.رأينا.الذىالتفصيلعلى-والهداياا،هرعليهوضاعتعويضدفععليه

للتغلاملمخالفتكا-مستبعدةالكهنرتيةالخطبةعنالعدواطأحكامداهتوما

يجبالكهفوتيةبالخطبةالمتصلةوالهداياالمحرردأح!طمفأن،العام

الشريغةباعتبارْهالحنفىالمذهبمنالراجحأحكاموتطبيقاستبحادها

قبلاذاالخطبةهدايااسترداديجيزوهو،محرفىالأسرةلأحكامالعامة

.،ات!منمانغيوجذلممابردهاالزامهجازيقبللمفان.ذلكلههبىبافى

يمتنع-لما،هدكفااوالهدايااسهاالرجوعمنمانعاويعد.الر-وع

الهبة.طرفىاحدماتاذاالرد

البسيطة:أوا!دفيةالصبةانقضاه-45

إلخاحلببيقالتراضىبمجردالمسلمينغعرالمصريينبينخطبةتمتاذا

بسيطةاومدنيةالخطبةكانتالكهنوتيةالاجراهاتاتباعدونوالمخماوبة

احدمنعنهاالعدولبعجردالمدنيةالخطبةوتنقضى.عرفناماعلى-

المخطوبةاوالخاطبعندالزواجموانعمنمانعبقيامتنقضىكصاالخطيبين

الخطبةهذهانقضاءاثارعلىالمدنىالقانونقواعدوتسرى،أحدهمابوفاةأو

ولمإزوانااحكاممنحكمالمهرلأندفعهقدكاناذاالمهراخاطبافي!شرد

الخطبة،هداياعلىالمدنىالقانونفىالهبةقواءدوتسرى،بعدالزواجيتم

يلتزمولا،السابقالبندفىالقانونهذ)احكامالىالاشارةسبقتوقد

لأن،الخعابةعنعدولهمجردعنالآخربتعويضالخرابةعنالعادلالطرف

با!زواتَالخاطبيناحدلايلزمبهوعداوالزواجطلبمجردالمدنيةالخطبة

اف!راتعأحكامقطبيقدىانهحلاحظةمعث03صالسابقالمرجعاسلامداحم)05(

وممبهت،المددبهذاالعامالنظا!تخالفلاعندهافهااذالتفبقواجبة1افمباعتبارالديضية

ا!طبة.عنالعدولطعنالتعويضىعناملاآمندالاخيرالاساسمذافاقشناأن
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منيصيبهقدععاالآخربتعويفىالخاطبينأحديلزماننا،)51(ا؟خربن

الخطبة.عنالعدولامجردغيرارتكبهااخرىأفعالنتيجةضرر

العنف!:(لمدهبمنالراجحبعسبالغطبةإنقضاه-6،

غيرالمعرييقخطبةعلىالحنفىالمذ!بمنالراجحتطبيقوجباذا

بالعدولالحنفىالمذهبفىالراجحبحسبصنقضىالخطبةفان،اجمسلمين

أحدهما،بوفاةأوالخطيبينأحدعندالزواجموانعمنمانعبقياماوعنها

أحكاممنحكمالمهرلأندفعهقد-لاناذاقيمتهأوالمهرالخاطبويسترد

الرنجوعيجوزوهىالهبةحكمفتأخذالهداياأما،بعدالزواجيتمولمالزواج

اسمتهلاكالرجوعموانعومن،الرجوعموانعمنلمانعالاواسقردادهافيها

الحنفىالمذهببأصوليردفلمللتعويضبالنسبةأما.هلا-لهاأوالهدية

لاتجاهاتمحاثلةاتجاهاتالىيتفرعفيه.المحدثينالفقهاءواجتهاد،ذيهحكم

ويمبل،)52(الخطبةعنالععويضبحثعندعرضهاالسالفالمحاكم

بمبرركانسواءذاتهفىالخطبةعنالعدولبانالقولالىالمحدثونالفقطء

الزراجعلىالا-لراهبعضذلليفىكانوالاتعويضايستوجبلامبرربغيرام

اظترارهنتيجةالاذلكفماالحدولهذانشيجةضررالآخرالطرفأصابفان

ويتحقق.الاغترابىعندلاالتغريرعندوالضمان،أحدبهيغررأندون

طلبلوكماالعدولامجردعنسمتقلافعلااتىفدالعادلكاناذاالتغرير

وها،الاسلامفىضرارولاضررولاالخطبةعنعدلثممعيقجهـازشرا+

الخطبةعنالعدولعندالتحويضبشأقالنقضمحاكعلأاتجاهمعهيتفقالاتجاه

ءلىالمملمينوغيرالمسلعينالمصريينعلىيسرىماعاالاتجاههذا-لانولهذه

.51سو

منالناسعلأا،-طلافىوردلايعتتفقصذ.التامةالتانونيةالقواعدوأحكام،51(

سريان55المادةالمحا!ففسوكي،16صالارنوذكسالاقباووعدالقانونيةا!لام!ة

اماثوليك.لطوانفرسموليلأاراحة1-6والمامهارنوذممى

.؟3ص6.6!صنةالنضةالاحوالفيزمرةأبرمحمهالفد)52،
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العاقالباب

L

رهما3ووزوالهالزوابمانشاء

ا!ريين:المسيحيينعندوضائصهالزواجتعريف-47

المسيحيينعندبالأنثىالذ!لرلاقترانالوحيدالعصرعىالنظامهوالزواج

-.أخرىعنطالْفةف!تخقلفقدخصائصهانغير

يرتب!بهمقدسسرالأرثوذكسالأقباولطانفةلدىفالزواج(1)

-لاهنيدعلىويتمالحياةمدىألسرةتاكوينبقصدو)حدةوامرأةواحدرجل

فردىمقدسشكلىنظابمالزواجأنعندهمذلكويعنى.معينةبطعوس

..الأ(وإبالى

الزو)جالىينظرونالكاثوليكوطوالْفالأرثوذ-لسطوائفوسائر

لذ-لر.tسالفةوالخصاثصبالمحنى

رجلاقتران5هوفالزواجالبروتستانتطوائفعندأما(ب)

عندهمذلكويعنى،،القوجينحياةمدىشرعيااقتر)ناواحدةواحد-بامرأة

أنالا،كاهنيدعلىيتموهم:وأبدىفردىمدنىشكلىنظامالزواجأن

خاصة.قداسة-البروتستانتعند-الزواجعلىيضفىلااماهنتدخل

مقدساةسرا"يعدولاالبثرحاجةتقتضيهنظامانهبمعنىمدفانظاموهو

ورات-(الرهبانية)التبتلمنافضلالزو)جالبروتستانتاعتبروقد

عندالؤواجق5افضلاالتبتلانالكاثوليكوطوائفالأرثوذكسطوائف

.الولاْنفسهْعكيخمافلامن

ورمزعكلموالمقدسابأنويذ-لرت69صالسابقالمرجعبعلر-!صلعى11،

نعمةلنبلوبؤملهاوالاسنفامةوالخبرالع!لاحتطرسلواالاوانجا!االنلستطهبداد

الدين.مناح!مهاستىدتاذاالابتملاوموالسرذلكلهايرمزالتىالسا+

،الألعرةأم!بم-8بمإ
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رهاوصكل!

وآثارهالزواجانثم!اء

للأوtالف!م

اج"لزوءنشاا

الأولالمبعث

الزواجانعقادشروط

:الزماج.علىالتراضى:-اولأ-84

الزو).جعلىالتراضىديتم.)2(عليهالمراضىبغيرالزواجينشألا

زوجاالاَخرالطرفيقبلكاناذاعماالزوجينمن-للاالكاهنبسألبأن

والثهودوالكاهنالمتعاقدينمنكليفهمهالغةبأيةبالموافقةعليهفيجيبله

بالزوانَ.الرفمماعنتعبرالألفاظانطالمامترجمطريقعنأوذا-يافهما

منصدوتاذاعليهالدالةبالاشاوةالرخماعنالتعبيرويجوز

.031(اخرصرء

رضاهعنيعبرأنأيضالهجازالنطقيستطيعالروجيناحدكانواذا

سكوتأوالخاتملوضعاليدمدأوبالرأسكايماءالألفاظغيروسيلةبأية

.)4(.البكر

عندالزواجعلالتراضىعنللتعبيروسيلةتقبللاالكعابةأنعلى

الزواجحفلفىالكاهنعلىالزوجيقمنكلردلضرورةنظرا،المسيحييق

.)5،الشهودمنسممعوعل

ارمنلأrوارئوفىكسعر!ان5و،اوموارنوذكىأقباوللأ16/7م2()

-بروتستانت!موالرصوليةالارادةمن72/لأمرأرنوذكصروم\/بموأرثوفى-لس

وأمماثلفعىيردولم.الرصوليةالارادةمن67/3وارثوذكىاقباول17/18م)3(

عندمم.بهفيعملالصاملأاعدالكلمعيتغهتالحكممذاومن،الأخرىبالث!رائعمحارض

منتسبير.يكلونلاالنطقيستطيعمنأتويرى178صبعلرسحلعيرن3)4(ْ

.باملامالارضاه

بالو-لالة.الزواجعنما.سثهكر..دالبهنإه(
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ذائه،الرضممامعبالزواجالرضاعنالتعبيريتفقأنوالأصل

وأالهزلعنالرضالصدوربالبطلإنالزواجفىالطعنالأصلفىيجوزولا

عنتعبرالأصالهذهفىالصيغةانطالما6()ذهنىبتحفظأوالصورية

الباطنللرضاموافقاالرضاعنالتعبيرصدوريفترضاذ،بالزواجالرخسا

التراضىفىالخاصةالأحكامببعضالكاثوليكطوائفانفردتوقد

منعندالألفاظالأالرضاعلىتعبيراعندهبميصحلاحيث،الزواجعلى

خلافا،)7(واضحصريحنصالحكمبهذاوردحيثبهاالنطقيستطيع

الكماثوليكطوائفأجازتكذلك.)8(ذلكتشترظفلمالاخرىللطوائف

كما)!(الباطنةللارادةالغلاهرةالارادةلمخالفةبالبطلانالزواجفىالطعن

منوعلىذعنىتحفظمعاوصورياأوهـزلاماالرشصدورعندالحالكلو

بهذا-الكاثوليكطوائف.ولعلعسيرامروهواثباتهعبءذلكيدعى

تحريممنالححارمهوقفهالعلاجالزواجبطلانأسبابفىتتو!ىح-المسنك

فحسب.الموتبغيرالزواجانحلال

وأ).1(بسذموصوفاالمسيحيينعندالزواجعلىالتراضىيجوزولا

.الزواجغاياتلتجقيقوذلك،ومؤبدامنجزايتمانيجببل،بأجل

الزدابم:علىإلمواضىإعلي!-94

رضادلزموقد،وأنثىذكربينالأصلفىالزواجعلىالتراضىيتم

النفس.ولىهوالزواجعلىثالثطزف

موهنابالبوغوالمقصود،الرشيدالبالغعقده)ذاالزواجويصح

الذهنىالتضظفىاما.اعلا!اواجالمالشخىيضدلاوالصوريةالهزلفى6()

يشزوبهااةاوزوجتهعا!ينقتا!ثلا؟يتهفىاىتحفلذمنهفىوفئالزواجقيضد

ممينة.لملى

وتوفيق94،صصلاملأاحمدولارن.الرصوليةالارادةمن!7/2المادةضهو)7(

دلالة!؟يةالرضاعنالتحبيرجوازويريان453صلرج

(A)الإلفا!بفيوالرضاعنالتعبيرصازعدمويرىلأ37صالثرقاولىجميلقارن

الارثوفىكس.الاقباروعند

الرسولبة.الارا!ةمن73/1)60

خلواالمقدواتعام،با!للفال!عدالانجابعدمالزوجانضرواIابأنهصكموقد)01(

اماهن.علىامر.اضا.همايفيدوا؟ماعدهالزوجينعد،ليليدلاالشروليذأالا!ثارةمن

.؟4L--ق؟اسللأ15اثعف!يةلي8ثر/4/57ليالأصكللريةاسنئلاف s2ةصرص!فى
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سنة16وللذ-درسنة18الأرثوذ-لممىالأقباطعندوهىالزواجسنبلؤغ

ْللانعى؟

الذينالكاثوليكعداسنة18الذكربلوغالأخرىالطوائفوعند

الأرثوذ-لسالأرمنعندسنة16الأنثىوبلوغ.سنة16ببلوغهيكتفون

ال!مرياقعندسنة14والأرثوذ-لسالرومعندسنة1وهوالبروتستانت

.11()الكاثوليكوطوائفالأرثوذكس

الزوانيجوزلاافتىللسناقصىحداالمسيحيينشرائعتضعولم

يكونأنيعشررولا-لذلك.ر12(الحجائززواجي!لرهبحضهاكانو)قبعدعما

بهذاال!كاهنينصحانما،الزوجةوسنالزوجسنبينتناسبهناك

يافعبشابعقيمعجوزتزوجتاوبصبية-لهلتزوجاذاوبالتالىالتناسب

صحيحا.الزو)جبهان

لابل،الزواجسنيبلغلمالزوجيناحد-لاناذاالزواجينعقدولا

الزواجسنالزوجينمن-لليبلخلمماالزواجعلىلىالنفسوبموافقةعبرة

بالتفسيح،وذلك،الزواجسنقيدمنالاعفاءتجيزالطوائفبعضانعلى

سققيدمنتفسيحهناايكانفاذا.الدينىالرلْيسيمنحهاذنوالتفصيح

.)13(لةالتفسيحصدرلمنالزواجعقدجازالزواج

:الزواج!ىالولاية-الرشديبلخلممندذواجالنفسودرضا-05

ولىبموافقةالاالزواجيجزلمرشيدغيرالزوجينأحدكاناذا

وسن.عاقلوهومعينةسنماببلوغهالارشيداالشخصيعتبرولا.النفس

s,هىالارثوذكسالأقباطعندالرشد Iللذ-لر،ميلاديةسنةوععثرون

طوائفعندأما.الأرثوذ-لسالأرمنعندالحالهو-لذلك،الانثىأو

سنةهعثصرتفثمانىوالبروتستانتالكاثوليك

نادون8انثىأوكانذ-لرانفسهيزوجانالرشدسنبلخوان

هنغيرهمااووالديهرضاعلىنفاذه)وحمحتأوالقواجانعقاديتوقف

من158/1وأرئردكسسريانرابط12/وأرنوذكساقباوو25/16مانظر)11(

01/13/0391فىالعامالملىا،جاسبقرارصلةالبروتستانتعند01؟إصويةاا!رادة

العتين-صنبعدالمدأةزواجمح!هالارثودكسالاقباطشريحة!لانتلثد)12(

.C£1االعساللابنالصلوىالمجموع

شرملمنالتضيختجزا!،ئوليكلطواةفالرسوليةالاراثةش33لالمادة)39(

سننبن.!ود!هالزوا!أصنب!
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اذاالاالزواجعقدهيصحفلاالرشدسنيبلغلم.شأما.النفسأؤليا،

عقدهالىسبيلهناكيكنلمرفضفان،زواجهعلىالنفسولىوافق

افزو)جلراغبىيحقوحينئذالرفضعذافىمتعسفاكاناذاالاالزواج

الىالالتجاءثم،بالزواجالنفسولىلاقناحالدينىالرئيسالىالالتجا+

امتناعهفىحقءلىالنفسولىانالقاضىرأىواذا.بالرواجللاذز،القضاء

ا!الأحواجميعفىالزواجلراغبىأنالا،الزواجعقدتعذرالتزويجعن

ابواهىاكاقولوللاخرمنهعا-دلفيزوجالرشدسنبلوغحتىالانتظار

r.رعيئ

:الؤواجلىالوكالة-51

!ررتتطلبطقوساالكعابأهلعندللزواجأنالىأسثرنا(نسبق

الغاشبينبينالزواجينعقدا،يقتضىوهذا،الكاهنأمامشخصياالزوجين

وبالتالىبرسولاوبكتابةبالزواجرضاهماعنعبراولوالمسيحيينعند

.الزو)جذمطالوكالةتجوزلا

أحدعنوكيلبحضورالزواج-استثناء-أجازواأماثوليكانعلى

اماممحاالحفمورالزواجطرفىعلىتعذراذاماحالةفى،الزوجين

يرغبالذىوالشخصوكيلهنفسهالمو-لليعينوأن،خطيرلسببالكاهن

14!)الموكلويوقعهاالخاصةالو-لالةتحررانوبجب.بهالزواجفى

وأأحدهمابذلثالهأذن-داهنأوالمحلىالكنسىالرذيساوالمحلىوالخورى

المادةتقفى،العامةالقانونيةالقواعدخلافوعلى.الأقلعاىشاهداق

واتوكيلهعنالموكلرجعاذاالزواجببطلانالرسوليةالارادةمن81/3

ذلك.معهالمتعاقد)والوكيلجهلوانالزواجعقدقبلالعقلففد

:الزواجفىوالنشالغل!-5'

عندذذفيقال،ثيبهىفاذابكرانهاظانابأمراةرجليتزوجقد

الرواجقبلذاتهاالمرأةتوهمهوقد،الزوجةبكارةبشأنغلطفىوقعانه

عندئذويقالقبلمنتزوجتثيبأنهافيتبين،قبلمنتتزوجلمبكربأنها

فان،الحقيقةتوهمغيوالىالمتحاقدتدفعالغلطنكرةنتكاواذا.غشتهأنها

ناالى15()رأىذهبوقد.تحديدالىتحتاجللرضا-لهيبالغشفاكرة

ولدلك،الغلطقياميجهل!لانا،خرالعاقدأنمنا-لثريفيدلاالغش

فمامدوانطلةالوكالةوثيعةفىذلكالىالاكارةتببامتابةالمو!للجهلواذاا()ث

.(الرسموليةالاراتمن8/2لأم).لاغيةالرثيقةكانتوالاامتابةعلىايضامويوقيأخر

*23عى3%السابقالمرجع،شحاتهشفيقلأ(5)
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)16(أخررأىذفببيننا.الأساسهذ)علىبالزواجرغهاهافتراضيمكنلا

مجرديعنىوقدوالتدليسالتحايليعننىقدا)زواجفىالغنرأنالى

النيةم!وءمننوعالقشانوالواقع.صحيحةغيرلواقحةالكماذبالتلاليد

المتعاقدوقوععندالمتعاقدبهيستفيدععلعنامتناعأوبعملمصحوب

لىكماالتعاقدالىدافعاالغلطيكنلمولويتوافرقدفهو،غلطفى*خر

دافعاالبكارةتكنولمثيباو-لانتبكرانهاأنهاع!فتاةشخصتزوج

يقعقدالغشلأنتدليسيقعلمولوالغشىيتوافرقدكما،الزواجعلىله

ولذلك.معد1اتكوينأثناءالايقعلاالتدليسإتماالعقددائرةعنخارجا

نظريةعنالزواحفىالغشفكرةتستقلأنلدينايمنعماهناكليس

.خاصمضمونلهاويكونالتدليسونظريةالفلط

الغشانعلى3/36لاالمادةنصت:الأرثوذكسالأقبارووعند(1)

الحق!رزاويثبت(%7)العقدابطال!طلبيجيزالزوجيناحدشخصفى

الأءروكذلك.الآخرالزوجدونفحسبالضشعليهوفعالذىللؤوج

ازياتالبكارةانيعبتانبشررو)18(الزوجةبكارةفىللفشبالنسبة

دليلالسلوكبسوءوزوالهاالعفةعلاهةالبكارةلأن،السلركسوءبسبب

وأكمرضالسلوكسوءغيرأخربسببزوالهاأما)!1(العفةعدمعلى

.والغشالزواجابطالطلبيجيزلاوبالتالى،المراةضدفيهدلبلفلاقفزة

للزوجوذلكالزواجابطالطلبيجيزأيضاالحملمنالزوجةخلوفى

فىالأحوالالمنصوصالبطلاندعوىتقبللا"أنهعلى.الغشىعلعهوقعالذلى

اصبحأنوقتمنشهرظرففىاطلباقدماذاالاالسابقةا"دةفىعليها

لايكونأنوبشررو،بالغشعلمانوقتمناوحريتهبكاملمعمتعاالزوج

الثكمهرمرورلأن،(37/38م)،الوقتذلكمنزوجىاختلاروصلقد

.864صالسابةءالمرجعملامااحمد)16(

.الزواجببطلاقالخاص-يلىفيعا-!.ندكذلئهوانظر)17،

يعببلةجوصصمةلىدلمط،الزوجةبكارةفىالغشالنقضمحكعةاعتبرتوقد)18(

91/11/7591ون!ى2201ص!25سالاحكامعجموعة13/6791/ثنضى)الارادة

ومو،قلسنةْثه!طن16/4/1685وشفى41؟ثص26-!السابقةالمجعوعلأ

المتن.فىوضحنا.مانوعلىالنلعدعنيختلفقدالفشلأن،نظرمحلخجيف

بامحتبار.،الاثباتطرقطبكافةالبكارةزوال!اىاثىالةىالسلوكصو.ويئبت)91،

بوضوحيفبدا!راوم!اكانi؟iسلو-ل!ابوءالزوجلأبافرارالأ-تفاءويجوز.ماديةوافعة

محلولا.النصهودبشهادةأوبالثراننالاقرارتاتاييدالىحاجلأثون،4السلوسو.

كاييددَطلبالتى1655صنةالصاكرةالارثوبهمىالاقبا!دمجموعةمند8بالمادةمناللعمل

لسو.الطلاقاحكامضعنورورالمادةمنهلأنئ!هودأوبقراكاللودبسوهالاقىار
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بالغثياصلمابعدا)روجىالاختلاروحهمولانكما،العقداجازةمعهيفترغر

التى))واقحمسائلمنلزوجتهالزوجومخالطة)03!للصقدضمنيةاجازة

(.T)1ئغةساأسبابعلىةضا?اأقامتاطالمبتقديرءاضوعالمرمحكمةتستقل

لأن،الأسبابهذهمنك!رالغشاوالغلطفىالتوسعيجوزولا

احدسنحقيقةاخفاءفانوبالتالىءفح!سبالأسبابعذهعلىاقشح!رالنص

نسبلخقدكلاهماكانطالما،الرواجبطلانعليهيترتمبلاالزوجميئ

.3()\الارثوذكسالاقباطبشريعةحددUاالزواج

مجموعتهممن08المادةاجازتالارثوذكسالسريانوعند(ب)

الارتبأحا-أوالديناوالبكارة)والخطبةجهةمنالغشبسببالفسخ

الخطبة،منْجهةالغشكاناذ)"وبالتالى.السنأوالرتبةأوبالزوجية

كانوانوهذا،غيرهاالا!لليلعليهاالمصقوديظهرفلافلانةيخطبكمن

وكذلك،.،الزو)جيفسخوقوعهلدلىول!كن،الحاضرزماننافىنادرا

أنهغير،الزوجةبكارةفىغشهناككاناذاللابطالقابلاالزواجيكون

،الزواجفمخالفسقبأسبابان-لالبكارةغشاءوجودعدمأنثبتاذا

الزواتًكانالذيلطاهرةالمرأةوانالطبيصيةالصوارضمنبصارضكانوان

(81م)الأطبا?بشهادةالااثباتهيمكنلاوهذا،فسخهيمكنلاصحيحا

مسيحيةامرأةيتزوج-لعن،عندهم4فبمختلفأمرالدينفىوالغش...

حالا،بصضهمرأىعلىالفسختستوجبهذهفالحالة"يهوديةأنهافبظهر

15/11نصى).السلركبصو.الب!ارةلزوالاالزوانَببطلانلهاصلةلاوباتتالى.السلوك

fسوءبوضوحيفيدالزوجااقرارككنلموادا-(9ث،4ص26صالاصكاممجعوعة799د

افىاانهيفيداقراراالز!جارت.ا؟اوبالتالى،السلوكسوءوحدهـلثبوتي!فىفلاالسلوك

يمنعولاالساوكسو.حتمايفيدلاالاقرارفطا.لزوجهابمدةيمتلاالخينلانحكلطهر

53صالاحكاممجعوعة-الذكرسالف12/6/1674نق!ي)التحعيه!الىىالدعباحالة!ن

.(3501ص

7!؟13/6/ثوناتى1748صسالاحكاممجو!ة15/13/1676نقض)03(

35.لأ.مى25صالاحكاممج!وعة-الذ-لرسالف

.ق54لسنة6طنبره"16/491فتف!)؟2(

1صي7Tصالاحكاممجموعةلأ289/؟لمْولنكض)23( - TAناذلكمنخيردلا

مذدلانالزوجينيلادتاريخبيانعلشتملاالزواتَعقدتبعل38!امبعوعةصن33المادة

ضهبصلىالتحريفضان!نوليسالزواتَلائباتالدلبلاعدادمجرد!ايقصد.المادة

.الزوا?ع!دابهلالبيانات
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،انزواجبقىالتدهورمنالمسيح!القرينعلىيخشلمانغيرهمرأىوع!ى

8م) V)أنهاتفهمهامرأةيتزوج-لمنبالزوجيةالارتباطفىوالغش

أنهيفهمهابرجلتتزوجمنأو،بآخرمتزوجةانهافيتبينمتزوجةغير

بزيجةالارتبماطأنوسنرى،بعيرهامتزوجأنهتتبينثمبأخرلىمتزوجغير

لاثبا!حاجهدونالجديدالزواجبطلانيوجبمنالزواجمانعاخرى

لهمانحةرتبتتكونكعنالرتبةجهةعلىالغشكاناذاأما.فيهالغش

راهبةاوراهباالرتبةذو-لانفان":الزوأجفىرغبةويغفيهاالزواجمن

وقبولطالرهبنةالىالعودةورغبالراهيةأوالراهبندمالأمرظهوروبعد

يهوىلا-لانوانءمفسوخراهبةأوبراهبالاقترانلأن،فليعدالتوبة

تجويزأمروصارارهبانىاالنظامعنبطلفقدالأولى4حالتالىالحودة

.(84م)ءبالبطريركيةمنوطاوعدمهزيجته

عيوبمنعيبالعقدشاباذا"الأرثوذكسالأرمنوعند(!)

خلوهااوالزو-ةبكارةفىالغشأوالمتعاقدفيشضفىسيمالاالرضا

.17()م،ارادتهالهيبشابممنالافيهالطمنيجوزفلاالحملمن

غشاوخطأ-لاناذاالزواجينشألاالأرثوذ-لسالروموعفد(د)

أيةفىالغشبسببالزواجفىللطعنيتسععاموالنص(م\/ْب)فيه

التوسععدميجبفائهخطيراأمراالزواجكانلماولكن،جوهريةصفة

.الأخرىالطوائفلدىبهمأخوذهوممابكثرالنسهذاتفسيرفمى

القمانونفىالمحروفةالغلطبفكرةالكاثوليكطوائفوتأخذ(ص)

ىفللغلطصرروهىألادراكعيوببيناماثوليكفقهاءيفرق!فما،المدنى

الواقع.فىللغَلطصورابهاويقصدونالارادةوعيوبالقمانون

كعنوذلكالزواجابطالعندهميجيزقلاالقانونفىالغلطأما

31،ذلكعليهمحرمصعيجىوح!والزوجاتيعددأنلهأنظانايتزوج

طوائفأنمعزوجتهيطلقأنلهانظاناكاثوليكيةطالْفةمنوهويتزوج

ال!لاتهذهمثلففى،اطلاقابالطلأقاالزواجانحلالتجعزلاالكاثوليك

المطبقة.الثصريعةأحكامفىغلطهناكيكوناىالقانونفىالغلطيتوافر

الزوجينعلىأحكامهتفرضنظاملأنهالزواجابطاليجيزلاالقلطومذا

القواجةاختاراطالما

طلبيجيزفانةالكاثوليكطواذفعندالومائعفىالغلطوأما

الرواج،يبطلالشضفىالغلطأنع!72المادةنصتفقد،الزواجابطال

فىالا،عندهمالزواجابطالةيجيزفلاالشضصفاتفىالغلطأما

كما.،ذاتهالش!ىفىغلطالىالصفةفىالغلطيؤدىانالأولى:حالتق

ابطالهطلبفله،الصغرىيتزوجأنهيعتقدوهوالكبرىألبتتعلىعقدلو

منكاقأوالغَلطهذافىمثلهوقعقدالاَ-رالمتعاقد-لاناذأالزؤاج
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زواجعقدصشخصيبرمانهىالثانيةوالحالة.يتبينهانعليهالمهك

مطب!"غيرالحالةوعذهرقيقعبدبالعكسهونجيثعاحرايظنهشضنن

.)23(الرقالغاءبعدعملا

الرضا،عصوباحكاملتنظيمالبووتستانتشريعةتتعرضولم(و)

الغئىاونلنللىالزواجابطاليجيزونبأنهمالقول!معهيعكنالذالأمر

.)4؟(فيهالتدليسأو

:الزواجفيا!راه-53

يجعلالارأدةيعيبالذىوالاكراه"الا-لراهمعزواجيعقدأنيندر

الكاثوليكطوائفعدا)25(المبسيحيينطوائفعندللابطالقابلاالضد

جميعا-عندهم-ويئشرط(r)6عندهمباطلافيجعلهالأرثوذكسوالروم

الأتية:العناصرصثلاثةعناصرهالاكرافىتتوافران

أستهصالطيتجهوقد،محدقجسيمبخطرتهديدودمائلاستعمال(1)

الزوجاياأحدنفسالىيتجهوقد+كالضربوذلكالجسمالىالوسائلهذه

الخطف.اوبالقتلالتهديدأوالثعرفتمسأسرارباذاعةكالتهديد

تدفحهنفسيبماطلةلديهتنئساثمفتاةيقتصبمنمكرمايعدولا

تعدولا،فيتزوجهاالالهىالقصاصخشيةاغتصبهاممنالزواجالى

ثرونهامصادرو!دليحميهامن-للفقدبسبباحوالهاساءتمنمكرهة

أيمةفيهتستعمللمالصورهذهفىالاكراهلأن،ذلكبسببفتزوجت

بخطرتقهددوسائل

لىالفلطالىيؤدىلافالهالحملمنخذوماأوالزوجةبكارةفىالنلطاما)23(

فيجهزاماثوليكالاقباروعندالا،عندممالزواجابطالطبيجيزلأوبالتالى،اتالثضى

عدمم.24للمادةوفقاجوهريةصظةفىالغالىهذاانباعتيارالزواجابطال

البروتستانتعلالارنوذكسطوات!شرانعتطببقfinصصلاملأأحصدويرى)؟2(

علاماتويكطوانفثرائعكلطبيق152صالثرقاوىجميليرى-لعا،الحاللأهذ.قى

البردت!تانتعلىالئرانعمذ.منأىأحكلامتطبقلا2ونرىالعالة!نهفىالبروتستانت

فىلك.صيزلصبغير

الرضاتستوجبالتىاحكاعهممنوأخذاالعامةالقانونيةللقواعدقطبيقاوذلك)25(

.بالزواج

ارنو؟كى.رومأ/نجهورسوليةارادةVAم)26(
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الاصل،فىالاكرا.وسائلمنيعدلاالأدبئآلنفوذانكذلكَيلاخط

زوجتلوابدالشديداحترامهبمبباووالديهغضبخشيةيتزوفيفتن

تهددبوساثلالأدبىالنفوذاصطحباذاذلكومع.مكرهايحدلا

وسالْلمنيعدفانهمعاملةسوءاومسعمر-لتوبيخمحدقجسيمبخطر

.الا-لراه

الىالكرهالزوجتدفعالنذسفىرعبةالىالاكراهيؤدىأن(ب)

الاجتعاعتحالتهبسببأخرالىشضمنمداهيختلفر51وهد)،التعاقد

وسا؟ا!هنأبسطتكودققذالصغيراوالأثنىاكواهفوسالْلوالصحية

الرجل.)كراه

الأموالاحرإقاوبالقتلكالتهديد،حقلغيرألاكراهيكونأن(ب)

اتالم!لمعابابلاغفهددتهفتماةاغتصبمنولكن.الزواجيتملم)نأتلافهاأو

ا!ابطاطلبلهفليسىالسلطاتابلاغخشيةفتزوجهايتزوجهالمان

.)27(السلطاتابلاغنئالحقللمغتصبةلأن5الحقد

اكراههاعلى4دب!يطقرينةيحدقدبحا"للزواالمرأةخطفأنويلاحنل

طو).ئغطعندولكن،والبروتستانتالأرءوذ-لس.طوائفعندالزواجعك

العاكساثبماتتقبللاقاطعةقرينةبهاللزواجالمرأةخطفيحتبرالكاثوليك

فان،باطلعندهمالا-لراهمعالزواج-لانولما،الزواجعلىاكراههاعلى

حوزته.فى!انتطالما،باطلمنهاالزواجبقصدبمن.خطفهاالخاطفزواج

المرأةفصلتاذاالا-لراهويزولا(.الرسوليةالاوادةمن6/1ثالمادة)

منهبالزواجفرضيتحرأمينمكانفىووضحتخاطفهاعنالمخطوفة

.(الرسوليةالاوادةمن6/3ثم)

بالتكليل:كاهن!يام(2)للزواجالشكليةالثصرو!:"لانيا-،5

بالزواجالزوجينرضاجانبالىاليومالكنسيةالثرائعتتطلب

-لاهنيقومانبمعش،)38(الزواجلانعقادكشرروبالتكليل-لاهـنقيام

الكاءنويتأكد)!3(الزوجينبهايباركخاصةوطقوسمعينةصلاةبإجراء

(l( 2 Vمذ،فىبالقتلالتهديدكانلو!لمامئ!روعةغي!الا-لراهوسيلهْكانتا؟الكئ

برضاهالافتاةالرجلمواقحةكالتاوافى(ث74صسلامةأحمد).اكراهمناككانالحالة

النهديدلأن،ا-لراه4منا-لانالتهديدأنواعشذلكبفيراوالسلطاتبابلاعمم!تثم

.(84،صفرجنوفيق،-تبغير

أرنوذكسأرمنلأ4وبهسارنوصريان1ثوارنوذكسأفباع!1ةمان!)28(

بروتستانت.لأ3وامانوليكللطوانفرصوليةارادة85وارنرذكسروم.ص-لأو

1612ص27صالاحكلاممجموعلأ71ْ/11/*91نضى-باطلاالزواجكانوالا)36(
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بتشجيلويقوم،الزوجينمنكلاوي!ظا)زواجموأنعمنالزؤنجيقخلومنْ

الكنبسة.سج*تفىأزواجا

طوائفشرائعوبأقىالأرثوذ!لسالأقباووشريعةتشترظولا(1)

يصم-والزواج.أكلاعنافىخاصةشروطاوالبروتستانتالأرثوذكس

.الزوجانفيهايقيمالتىالمنطقة-لاهنيكنلمولوالكاهنبتكليل

عندهمالزواجينعقدفلاالصررلىالكاهنو-لذلكالكاهنغيرأما

)03(بتكلينه

والبروتسعانتالأرثوكسطوالْفعندالكنيسةفىعادةالزواجوينعقد

الزواجشرورومنشرطاذلكيعتبراندون

اكاهبنايتبعهاالتىالاكنيسةلطقوصطبقاالأصلفىالتكليلويتم

فان.طائفت!مااليهاتنتعىالتئامنيسةالىوجاناليذهبوعادة

فيهاالزواجبعقدتسمحالكناذسبعخىفانالطائفةفىالزوجاناختلف

.الزواجفعهايعقدالتىالكنيسةيتبعالزوجيقاحد-دانطالما

الشة.منوقتأىفىالتكليلواتمامالزواجابرأمويجوز

بعقدخاصةبأحكامالكاثوليكطوائفَشربةانفردتوقد!ب)

العىالمنطقة-لاهنيكونان،الكاهنفىاشترطتفقدللؤواجالكاعن

زواجلابراماثنطقةكاهنعتهيوكلهآخر-لاهناأوالزوجيناحدفيهايقيم

فىالرجلخورىهوالمحلىالكاهنيكوناطاشترطتكمما.بالذاتمعين

الارادةمن88/3م).ذلكغيرالخرورةاوالعاداتاقتضمتاذاالاالأصل

لطوائفخلافا-الكاثوليكطوائفعنداستثنأهويجوز(الرسولية

بئمرطفحسبالشهودامامالزواجعقديتمانوالبروتستانتايارثوذكس

واستدعائه،اليهالوصولأوالكاهنحخ!وردونجسيعةمشقةتحولأن

هدةتستمرقدالتىالجسيمةالمشاقمنغيرهاوالموتخطر-الةفىكما

حضورامكانهفىوكانالحالةفىهذه-لاثوليكى-لاهنوجداذاأنهعلى،شهر

اطختصقالمحلىاماهنمنمنابايكنلمولويدعىانوجبالزواجمواسم

الاقبا!شريعةفىالثسضيلأالاحوالمباثى.ضرحلىالاموافىحساموبرى)03(

واستطداالظاهولدكو:اععالاالحالةهنهفىصحي!الزواجاعتبار3ث8-!-دسالارثو

طواتلكدمعتلقلالكلط،الزواجبطلانيتلاثدحلومو.الفعلالموقفنظريةالى

فكيف!لاهننجرالزواجعقدقالط،البر-لةبهتحل.صنامامنيحتبرالذلىالأرنو-لس

8عدمْالبركةكحل
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الزوجاناعتقد،صورىكامنو!رفرضواذا(رسوليةار)دة98م)

بتكليلهصحيحاالزواجكان،التكلبلباجراءمختص-لاهن(نهنيةبحسن

الكاثولعك.طوائفعند

الخورنية،كنيسةفىالاالزواجينعقدلاالكاثوليكطوائفوعند

واالمعبدكانعمومياالمعابداوالكنائسمنغيرهافىابرامهيجوزولا

امنسيينللروساءأنعلى.الخورلىأوالمحلىالرئيسباذنالأععومىشبه

يجوزولا،الخاصةالبيوتفىالزواجبعتديأذنواأنمععولعادللسبب

الراهباتأوالا-لليركيةالمدارسمعابدأوكنائسفىبعقدهيأذنواأنلهيم

من8!م)المناسبةالحيطةاخذوبعدمحرجةضرورةذلكالىالجأتاذاالا

الرسولية(الارادة

وفقالزواجيعقدأنللكاثوليكالرسوليةالار)دةاستوجبتوقد

اختلافحالةفى-الرجلرضىاذاالاالأصلفىخوريهوامامالرجلطقس

خوريها.وامامالمرأةطقسحسبالزواجيبرمان-اطائفةافىالزوجين

لميلادالسابقالمقدسالزمنأثناءالتكليلاتمامالكاثوليكحرموقد

شرائعتحددهاقدالعىالأخرىالأوقاتوفىااكبيرالصوموفىالمسيح

ياذنواان،عادللسبب،المحليينالكنسيينللرؤساءيجوزهأنعلىطوائفهم

العروسينينبهواانبع!رطالمحرمالزمقفىبالتكليلوالعيامالزواجبابرام

.(رسرليةارادة79م)الأبهةمظاهرةعنالامتناعضرورةالى

:الزواجعلىوالاشهادالعلانية-55

تمأوعلانيةتماذاالاالمسيحيينالمصريينشرائعفىالزواجيتملا

wiصراالزواجيعقدأن-الأصلفىيجوزلابحيث،عليهشهاد.

ايأقباروشريعةتطلبتوقد.العلانيةبهتعحققالزواجعلىوالاشهاد

طوائفوشريعةالاخرىالأرثوذكسطوائف!رائعمن-لغيرهاالأرثوذ!ى

فىيشعرطولا.'(1)الاقلعلىشاهداقالزواجعلىيشهدأنالكاثوليك

ن5يكونواأنيلزمولاالشهادةبمضمونوالعلمالتمييزسوىالئهود

الزوجين.طائفة

وعوكالتكليل،الاشهادغيرأخرىبأمورالزواجعلانعةوتتحقق

.عاممكانوه!الكنيسةفىيغ

نايبدوو،ارنوذكسارمن؟اوأرنوذكسوصريان.ارثوفىكعىاتجارو33م)31،

-هاجاكلتاسللابالزواتموانعرصالة:الارنرذكسالرومعندكذلكبهالمحعولمومذا

امانولبك.لطوافالرصوليةالارادةمن8/1وو.3؟3سبرسحلعىالبهااضار
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39م)سراالرواجيعقدانالكاثوليكأباحالاعلانمبدأمنواستثناء

جميموهحرجولسبببذلكالكنسىالرئيسيأذناقبث!رط(رسوليةارادة

ولذلك،السريكتعواانوالزوجينالكنسىوالرئيسالكاهنوعلى،جدا

للزواجالمجضسالعادىالسجلفىساالمعقودالزواجتدوينيجوزلا

الديوانفىحفظهيجبخاصسجلفىالزواجهدايدونوانما،والعمادة

الدينىوللرئيس(الرسوليةالارادةمن6!)مالسريةالاوراقخزانةفى

قد)سةدهماذاما:حىثلاثةأحوالفىسراالمعقودالزواجهذايذيعان

يعنلماذاوالثانية.السرحفظجراءمنجسيعة)هانةاوععارالزواج

لهممستعيرينبتععيدهمعنيااذاأوالزواجهذامنالأطفالبتحميدالاَباء

بولادةيوماثلاثين"رروقفيالكنعىالرئيساخطاردونكاذبةاسماء

تربيةالأولادتربيةفىالزوجاناهمل)ذاوالثالثة.وتععيدهمالبنين

صحيحةه

كانتوانالزواجعقدعلىالاشهادالبروتستانتشريعةتتطلبولم

الخطبة.علالاشهاداشترطتقد

:الزوانمعقدثوكيق-56

طوالْفشرائعتتطلبكماالأرثوذ-لسالأقباطشريعةتتطلب

كاهنيحرربانالزواجتوئيقالكاثوليلياوطوائفالأخرىالأرثوذ-لس

ولم،الزواجلاثباتكدليلوذلك،لذلكمعدةسجلاتفىويقيدهبياثاته

ذلك.منشيئاالبروتستانتطو)ثفشريعةتتطلب

التوثيقمكاتبالغا،على50!1لسنة!؟6رقمالقانوننصوقد

غيرالمسلعينالمصريينزواجعقودبتوثيقالاختصاصوجعلالماليةبالمجالس

الطائفةفىالمسلمينغيرالزوجان)ختلفاذاالعقارلىبالشهرالتوثيقلكاتب

توليوالملةالطائفةفىالمسلمينغيرالمصرياقالزوجاناتحدفان،الملةأو

العدلوزيرويختارالعدلوزيرمنبقرارمنتدبموثقالزواجعقدتوثيق

.)32(الدينيةالرئاساتترشحهممنالمنتدبالموثقهذا

عقودتوثيقتنطيمهوة!51لسنةام63رقمالقانونمنالغرضوكان

المذكرةحرصتوقدلاثباتهاجديدةوسيلةوايجادالمسلمينغيرزواج

الاجراءاتيسىل!التِوثيقهذاأنالىتشيرأنعلىالقا؟ونلهذاالايضاحية

شصولبوهو،المنتدبينالموفيبلانعةالصطدرالحدل!وزيرقرارصتلأ:م)32(

.م56!1يلايراولفىالمليةابطلساتءمنذ
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المصريينعندالزو)جعقدبتوثيق-لاهنقيامكاناذافانهوبالتمالى.الدينية

الاجراءاتصذهتماممنفلابد،الزواجانعقادفىركنايعدالمسلمينغير

وفقاللاقانوناخرىمرةالععدتوثيقجوازمنذلكيمنعولأ،الزواجلانعقاد

عندالزواجعقديتوثبقكاهنقيامكاقاذاأما.م5591لسنة963رقم

معظمعندالحالطهوكما،لاثباتهوسيلةمجردالمسلمينغيرالمصريين

يعنىالمحليةبالمجالسالتوثيقعمليةالغا.مقتضىفان،المسيحييقطوائف

الدينية،الاجراءاتمنيعتبرلاوانهضموصما،اهميتهمعظمفقدالتوثيقان

عليهنصمااتباعالمسلمينغيرالمصريينعندالزواجلاثباتيتحينهللكئ

؟الأجراء)تمن5؟91لسنة!62رقمالعانون

لاثباتجديدةوسمِللأاوجد1955ْلسنة963وقمالقانونانالواقع

معينجزاءعلىينصلملأنه،لاثباتهوحيدةوسيلةعلىينصولم،الزواج

)انحوعلىزواجهمعقودبتوثيقالمسلعينغيرالممريونيقملماذايتبع

ةىالمسلمينغيرالزوجاناختلفاذافانهذلكُومع.)33(بهأتىالذى

بالمادتيههعملاعليهماتسرىالاسلاميةالشريعةاحكامفاق،الملةاوالطائفة

99المادةعليهماتسرىكما،34()55!1لسنةMرقمالقانونمن7و6

الانكارعندتسمعلا5انهعلىتنصالتىالشرعيةالمحا-لمترتيبلائحةمن

،..رسميةزواجبوثيقةثابعة-لانتاذاالا،بهاالاقرارأوالزوجيةدعوى

المساسينغيرالمصريينزواجدعوىالانكارعندلاتسمعالاساسهذاوعلى

رقمبالقانونالعبلتاريخ5591ديسمبر25بعدملةاوطائفةالمختلفين

1T9الزواجوثيقةتقديمأوبهاالزوجيناحداقرارعندالا55!1لسنة

وملةطائفةالمتحدينالمسلميقغيرللمصريينبالنسبةأما،الرصمية

ماتنصو!لذلك،الزواجباثباتيتعلقفيماالدينية!عرائعهمعليهمفتسرى

عندث/1؟3المادةنصتوقد.الشأنهذافىالصادرةالقوانيقعليه

الحقونطمنعليهيترتبوماالزواجيثبتلا"أنهعلىالأرثوذكسالأقبارو

العقدا!رلضياعثبوتحالةوفى.الزواجعقدمنرسمبةوثيقةبعقديمالا

والمقصود"البينةفيهابما،الاثباتطرتطبكافةاثباتهيجوز،اتلافهاو

مراعاسعدمإ،:نالقاذاوفقااصلاالزواجعقدتوثيقعدمفانوبالتالى)33،

باناعتبارا،الزواجحححةلييؤكرلاتوثيعهلمىالتراضىأوفيهالع!حيحةالاجرا.ات

شض-المهِضرعيهاوالئحكليةأركافهمنوليسالعقدانعقادعلىلأحقاجراهالنوثيق

.2111ص37صالاصكا!مجموعة17/11/7691

اخكلفوااذاا!طمينفيريبنالم!رعلىالا!ميهالئريحةأ!كامبرياقوققضيان)34(

.الدءوىرفععندملةأ،طاتة
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بععد.يقومالذىالكاهنيحررهاالتىالوثيعةهوهناالرسميةبالوثيقة

الوثيقةوهذه،المنتدبالموئقيحررهاالتىالولْيقةغالبا.وهى،ْالزواج

الاثباتيقبلولاةالأرثوذكسالأقباطزواجلاثبماتالوحيدالدليلتعتبر

الزواجاثباتيجوزووقتئذاتلاتاوالعقدأصلضياعثبتاذاالابغيرها

.)35(الاثباتطرقبكافة

الزواجلاثباتقواعدضرائعهمتعضمنفلمالمسيحييئطوائفباقىأما

سجلاتالىالرجوعبالتالىويصح،الاثباتفىالعامةالقواعدالىفيرجع

الملية؟بالمجلسالتوثيقعمليةالغاءرغمالكنيسة

بالنسبةالانكارعندالزوجيةدعوىتسمعالا(C)6الفقهاءبعصنوراى

والملة،الطائفةفىمتحدينكانوأاذاحمى،المملمينغيرالمحريينالى

يجبأنهبحجةالعقارىبالشيرالمختصالموثقأمامعقودهمتوثقلمطالما

انهااساسءلى،علبكمالثصرعيةالمحاكمترتيبلائحةمن!!المادةتطبيق

بالمادةعملاالمسلعينغيرالمعريينعلىظبيقهاينبغىاجراءاتقاعدةأنها

لأحكامجزاءهناكيجحلماوهذا،55!السنة62؟رقمالقانونمن5

قيمةلهتغدولاالقانونهذافانوالا،55!\لسنة!62رقمالقانون

ترتيبلائحةمن!!المادةأن-3(ا)7الآخرالبعنرمع-ونرى.قانونية

الأدلةعنتتحدثلأنهاالاثباتفىموضوعيةقاعدةتتضمنالثصرعيةالمحا-لم

علىبصرىفلاثمومن،الاثباتهذااجراءاتعنلاالزواجبهايثبتالتى

رقمالقانونمن6بالمادةعملاوملةطائةالمتحدينالمسلمينغيرالمصريين

الفائدةمنيخلولا55!1لسنة911'رقمالقانونانثم،5591لسنة462

علىزواجهمبتوثيقالمسلمينغيرالمصريينقيامعدمجزاءلأن،الجزاءاو

هذالاثباتالقانونميأحاالتىبالوسيلةاستفادتمععهوبهالواردالنحو

.القانونهذااحكامبمقتضىالزواج

(To)364.صالاهوالىحسامالمعلىهذالى

.د87صالسابقالمرجعسلامةأحمد)+،

(TV)ئحانهوشفبق227صالشرقاوىوجيل622صالسابقالمرجعلرجتوليق

9لسنة8/9/1687اتمحكمةوقضت82ص3ب Wلا،حة99الماد،نعىنمللأ

زواجهاعقدمضرقدعتقدالمدعيلأ-لافت،طالماصضوعيلأبقاعدةيتعلقالشرعيلأالمعا-لمترتيب

طانفةعند1655مج!وعةا،بالمادةعملاءالمختحىالدينرجلحر!.ال!ىعليهبالمدغى

ضاعطرعممادعوىاقبولبمالدفيفاتا-الزوجاقيتبهكاالتىالأرئوذكسالاقبا!

.ْ.برطذ"الشاءوجااساص!رملىيكونالزؤاجعقدترثيق!دم
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A(3)انعتاد.وقتالزوجينبحالةالزو)جاثباتقىالعبرةانويلاحظ

بهتقضىمااتباعتعينوالملةالطائفةفىمتحدينانعقاد.وقتكانافان

نىالمأمةللقواعدالأثباتهذاخضعوالااثباتهثمأنالخاصةمثرائ!عهم

تعينوالملةالطائفةفىمختلفينالزواجانعقادوتضكاناوان،التانون

دعوىتسمعحتىبالزواجالاقر)راوالتوثيقبمكاتبالزواجعقدتوثيق

الزوجية.

،مقدطنحدالتىالادلةمن!دالزوجافباتلأنءالدعوىرفعوقتبحالتهمالا38()

فىبهاالمععولاانصومىمقدماتعدالنىالادلةضانفرسيسرلىبانمددى9المادةوتض

.اعداصفيهينبفىكانالذىالوقتفيأو،الدليلفيهأعدالذىالوقت
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الثانيا!بحث

الزواجموانع

الفرابة:مانع-57

مانصط-هعينخدالى-القربىصلةالسماويةالث!رائعكافةتعتبر

منها!لعيرةلأعتباراتوذلك،قريباتهبعضمنالزواجالرجلعلىيحرم

الأسرةفىوالضغائنالأطماعظهورالىيؤدلىقدالقربىذواتمنالزواجان

الىيؤدىقدأنهعنفغسلا،معيسةأختعلىمثلاالاخوةلتناف!منالواحدة

النسل.اخحعاف

العثرائعتضيفومن"دمقرابةتكونانالمحرمةالقرابةفىوالأصله

.أخرىالىشريعةمنو،داهيمهاتحريختلفالقراباتمنأخرىأنواعااليها

الرضاعوقرابةالمصاهرةلرابةالمسلمينغيرعندالمحرمةالقراباتهدهومن

الحشمة.ومانعالعبنىوقرابةالروحيةوالقرابة

اضيحيين:عند6شسبقرابة-58

.ش!ركاصليجمعهممنكلبينالقرابةهىالنسبقرابة

القرابةأما.حرا!ئىوقرابةمباشرةقىابةاكالنسبقرابةوتنقسم

الخ!علالقرابةأيضاوتسمى..والفروعالأصولبيههالصلةفهىالمبا!ئرة

والقرابة،منهفرعوهىلهاأصلفهوبابنتهالأبكصلةوهى،المستقيم

هصخاءى1بيقالصاتفهىالحوا!ثىقرابةاما؟مباضرةقرابةتسمىبينهما

الأخ-لصلة،للاَخرفرعااوأحسلااحدهميكوناندوقمشترك)صليجمعهم

وتسى.الأبهومثشركأصللهماولكنللآخرفرعاليسفكلاهمابأخته

.المدحرفاليظعلىالقرابةالحواشىقر)بة

درجةحسابان!3()المسلعينغيرالمصريين!ثرائعاستقزاهمنويبدو

يراصأى،المدنىالقانونفىحسابهاقواعدبنفسيتمعندهمالقر)بة

للاصلالصعودعنددرجةفرع-للاعتبارالمباشرةالقرابةدرجةحسابفى

للاصلالمشتركاففرعمنصعوداالدرجاتتعكالحواضىدرجةحسابوعند

الارادةمن66/8!و،91ثمىالهصالالابنالصفوىالمجموعمنلاانظر)!3(

؟ْالرصولبة

هر"،9-!بمإيخْ
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يعتبرالمشتركالاصلعدافعمافرعو-لل،1الآخرالفرعالىهنهنزولاثم

..)02(درجة

جميععندوالفروعالأصولبينالزواجيحرممانعالمباشرةوالقرابة

الأببينالزواجفيحرمث()1الفرعنزلأوالأصلعلامهماالمسبحيين

وبنتالبنتكبنتوفروعه..الجدوأبكالجدأصلكلوبينوابنته

الئ!رعصغيرأبيهاعلىالشرعيةغيرالبنتتحرمكما.وهكذاالينتبنت

وفروعهاالشرعيةغيربنتهعلىالرجليحرمكعا،عا!)وانأصوله-دلوعلى

علاقةمنولدتهالتيأمهعلىالشرعىغيرالابنيحرمو-لذلك.نزلنوان

ضيرالشسعىابنهاعلىايامتحرمكما،علواوانأصولهاكلوعلىشرعيةغيمِ

.نزلواوانوفروعه

النحوعلىشرائعالمسيحيينتختلفو)مثىالم!لقرابةوبالنسبة

)43(::الآكا

صفالعاذثةالدرجةحننحواشىقرابةالأقماربمنالزواجيحرم(1)

منأقاربلأنهماواختهالأخبينالرواجيجوزفلا،المسيحيينشرائعجميع

القرابةلأنخالتهاووعمتهالرجلبينالزواجيجوزولا،الثانيةالدرجة

الثالثة.الدرجةمنبينهما

المسيحيينشرائعجميعفىمحرماتوالخالاتالحعاتأصول(ب)

فىالمحرماتمنكذلكوالاخراتالاخوةوفروع.درجاتهم-لانتمهما

المسيحييق.شرائعجمعع

الزواجيحلوالأخوالوالأعماموالخالاتالعمالْافروعلكن(ب)

وبنتالعمابنبينعندهمالزواجيجوزحيث،الأرثوذكسالأقباطعنا-بهنن

البروتستانت.عندالحماا!وكذلكالخالةوبنتالخالوابنعمه

السريانعندالخامسةالدرجةحتىبالقريباتالزواجيحرممن

فلاالكائوليكوطواذفالارثوذكسوالارمنسالارثوذ-لوالرومثوذكسالابى

.272-027صالقانونمبادىه-لتابناالقرابةد،جاتحسابليراجع).ث(

ارتوفىكسأرمن8و6!وارئوذكسسريانلأ3موارثوذ-ل!ىاتباوو/02)(م)21(

بروتسنانت.7موالرصوليلأالارادةمن66و32موأرنوذكىروم/!ثمو

ارثوذكسارمنAو7موارنوذ-لسصريان!2موادثوذكىاقبا!21/.؟مث()3

بيدتسعانت7آواماثولبثعندالرسوليةا!راد-من66مواوثو"ك!شروم؟/1مو
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تحلولاخالهالابنالخالبنتتحلولاعمهالابنالعمبنتتحل

وبنتالعمةبنتو-لذلكالخامسةالدرجةمنلهقريبةلأنهاالعمبنتبنت

ثوليكتحرمطو)ئفالكابل.الشرائعتلكفىمحرماتالخالةبنتوبنتالخالة

بينالزواجيجوزذلكومع،السادسةالدرجةحتىالحواشىمنالاقارب

الارمنعندالدينىالرئيسباذنالقمسةالدرجةمنالحوا!ثىمنالأقارب

الرومعندالخامسالوجهدونبماالبطريركيةوباذن،الارثوذكس

بالنسمةالكاثوليكعندالمحليينالكنسيينالرؤساءوبأذنالأرثوذكس

اماثوليكبطريركويماك،والسادسةالخامسةالدرجتينمنللحواشى

الرابعة.الدرجةمنللحرا!ثىبالنممبةالمانعهذامنالاعفاء

لميحيين:اعنداصرتقرابة-95

الآخو،الزوجوأقارباوزوجيناح!بينتثبأالتىاله*قةهى

وذلك،زونجتهكانتمنقريباتبعضالر-لعلىيحرمالعلاقةهذهوبسبب

عندالمصاهرةدرجةيم-!.مدوويختاف.العائليةللروابطحماية

أخوىءالىطائفةمنالمسيحيين

نأعلىعندهم22/21المادةوتنصالارثوذ-لسالأقباروعند:أولا

-:الرجلزواجمنالمصاهرةتمنح

نأزوجتهوفاتهبعدلهيجوزفلا-وفرو!اْزوجتةبأصول(1)

أخرزوجمنبهارزستالتىببنتراولاعلتوانجدتهاأوبأمهايتزوج

صمفلت.وانبنتهابنتأوابنهابنتأو،بهايدخللمأمبزوجتهدخلسواء

أولئكوبأصولفروء"زوجاتأوأصولهزوجات-لنبمن(با

يجوزفا!،اْخوالهزو-،تأوأعماولزوجاتكنوبهنوفروءالنوجاتالا

ابنت!،اوجدتهااوابأمإاوجدهاووالددزوجةكانتبمنيتزوجانله

وأبنتهاأوجدتهاأوبأمهاأوحفيددأوابنهزوجةكانتبعنولابنتهابنتأو

ابنتها.بنت

ونسلها.اْختهااْوأخب!اوبنتونسلهازوجتهبأخت(-)

وفروعها.وأصولهاأخيهزوجة-لانتبمن(د)

خالها.زوجةأواعحهزوجة-لانتوبمن،وخالتهازوجتهبععة(ص)

وأختابنهزوجةوأختوالدتهزوجوأختوالدهزوجةبأخت(و)

بنتة.زوج
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.المرأةعلىيحرمالرنجلعلىيحرموما

قرابةفىالتحريمدرجة-لماسالأرثوذكسالسريانعند:ثانيا

لابطريركيةويجوز،الطبيعيةللقرابةبالنسبةمثيلتهاعلىالمصاهرة

المانع.هذامنالتفسيح

م-/ب)الأرثوذكسوالروم7()مالأرثوذكسالأرمنعند:ثالعا

.سذلواواقوفىوعهعلو)وانالآخرأصولالزوجالمصاهرةبةقراتحرم(وب

معدخولهالرابعةالدرجةحتىالمصام!رةق!-ابةفتحرمللحوا!ثىبالنسبةأما

للاصهارالزواجيبيحانالارثوذكسرمن11عندالدينىوللرئيس.الغاية

.8(م)الثالثةالدرجةلغاية

زوجتهاميتزوج)نللرجليحللاالبروتستانتعند:رابعا

زو%4ولا)بيهزوجةولاجدهزوجةولاث()3(المطلقة)زوجتهأختولا

ولاابنهزو-ةولاايخ!ابنزوجةولاأخيهزوجةولاخالهزوجةولاعمه

زوجتهبنتبنتولازوجتهبنتولازوجتهاختبنضولازوجتهاخىبنت

بمثليحرمالرجلعلىيحرموما.ابيهزوجةبنتولازوجتهابنبنتولا

.7()مالمرأةعلىدرجته

الآخرالزوجاصول!المصاهرةقرابةتحرمالكاثوليكعند:خامسا

الدرجةحتىالآخرللزوجالحواشىقحرم-لما،سفلواوانوفروعهعلواوان

والرومالارثوذكسالارمنعندالحالطهـوكما،الغايةدخولمعالرابعة

فحسبالكاثوليكعندللمحماهرةخاصةصورةتروم-لماالارثوذ-لس

شخصمنزواجاشخصصانيبرمعندماوهى،فرعيةمصاهرةيسمونها

يبرماو(انحلالهبعدالآخرزواجتلواحدهمازواجيكونبأن)واخد

بيقالزواجفيحرم،دمويةقرابةتربطهماشخصينمنزواجاشضمان

13م)الحالتينهاتينفىفحسبالأولىالدرجةمن.الزوجيقمنكلأقارب

.(الرسوليةالارادةمن68و2267.وو

بسببالزواجتحريمفىتتوسعالمسيحيينضرائعانتلاحظولعلك

و!لذلكمحرمةتكونقدالمطلعةاوالمتوفاةالزوجةأختفمثلا،المصاهرة

اخوته،سائرعلىالأخزوجةأمتحرمكما،منهالمطلقةاوالمتوفىالأخزوجة

..الخ..العمةزوجأخوةعلىمحرهةالأخزبرجةوبنت

الملىالمجاسقرارفيلكصدرولد،المتوفاةزوجتهأختيتزوجأنلهويجوز)43،

.م3،!ابر5/6ليالعاما!نببل
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الأرثوذكس:العصرياتعندأدرفعاعقرابة-06

الاإصرييناالصيحينعندالزواجصنمانعاالرضاعقرابةتعتبرلا

ترضعأنالمانعهذاليقامويشتررو.فحسبالأرثوذكسالسريانعند

18و17م)انقطاعدونخالصالبنط-داملتينسنتينالمولودالمتزوجةإرأةا

زوجهاءنالمرأةكسبتهءمايكونانيجبالرضاعفلبن.(مجموعتممن

علىد-شأخرىموادباللبناختلطتفاق،خالصايكونأنيجب-لما

،يقوملاالمانعصذافانوالحليبوالبطيخكالماءترضعهالذلىاللبئ-لمية

كهاالشروطهذهوتحقق.سنتينتمامقبلالرضاعينقطعالايجبكما

يعتبرلاالرضاعفانالشروووكأافرتهذهاذاأنهنمير.نادرأمرواضحهو

كالأما(رضعتعتبرحيثوأولادهـصاوزو-هاللمرضعبالنسبةالامافعا

زوجهاوأولادالمرضعاولادويعتبر،-لأبيهزوجهاويعتبرارضعتهلمن

الخامس.الوجهحتىذلكعلىالقرابةوتقاصوأخواته-لاخوته

المانع.هذاقيامرغم؟لزواجتأذنأنوللبطريركية

الطوائف:بعضعندالروحعةاقىابة-61

مسيحيةاطهلمبادىهاتعليميعْولىهنبينالقرابةهمالروحيةالقرابة

اصريانعنداروحياأبايعداذ،الطفلوبين(الاشببنويسمى)تعميده،صد

.)44(.الكاثوليكوءاوائفالأرثوذكسوالروم3سالأرثوذ

الزواجمنمانعاالروحيةالقرابةتعتبمالأر"وذ-لسالسريانوعند

.(03م)الرابعةالدرجةحتىالاشبيئوفروعو)شبينهالمعتحدبيق

بينالرواجمنمانعاالووحيةابةالقمت!تبمالأرثرذ!دسالروموعند

5(م/د)وأولادهاالمععهدوامالاشبينوبينواشبينهالمعتمد

الرو!يةالقرابةالزواجتبطل-1،:شليكاماطرائفوعند

رو-يةقرابةالعمادينثىء(1)-2).الثانىالبندفىعاجهاالمنصوص

اعيداذا(ب).أخرىجهةمنووالديهوالمعمدجهةمنالاشبينبيق

النسضىتغطبسمعمحبنةصلاةبتلاوةبمارصصص!ثعسادموديةأووالعماد)44(

كلحةوالاضبي.تععيعمبعدالاس!يحياالمولود!ضبرولا.بهرشمهأوا!ا،فىتعميا..المراد

يكونانويجوز+الحراب،ايضاويسس"الهصىاوالحارص،محناماالاملصريانية

عندروحيةقدابةالطفلوبفىبينهقنشافقدغيرصاكانفان-الامأرالابموالاضبين

بلىل!.تأخلالتىالطوانف
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ت،حه،وقأماذاالاروحيةقرابةللاشبينتحصلفلامثرطاالتعميد

و)رؤساء!موليةالرسالارادةمن07م)"التعميداعادةفىالاشبينبدور

.بالزواجوالاذنالمانعهذامنالاعفاءالمحليينالكنيسة

الأرثوذكلصالأق!بماط-عندالزواجمنمانعاالروحيةالقرابةتعتبرولا

والبرتستانت.الأرثوذ-لسوالارمن

الطوائف:بعضعند"لتبنىقوابة-62

ن5مانعوهو،مثرعيةقوابةصلةدونالبنرةادعاءهىالتبش

المسيحية.الطوائفبعضعندمعينةحدودفىالزواج

المتبنىبين(1):الزواجيجوزلا"الأر!وذكسالأقباكلعئد:أولا

رزقهمالذينالمتبنىوأولادالمتبنىبين)ب(.الأخيرصذاوفروعوالمتبنى

المتبنىبين)د(.واحدشخصتبناهمالذيندyايأوبين)ب(.التبنىبحد

.)45((33/22م)،ا،تبشوزوجالمتبشو-لذلكالمتبنى!زوج

والمتبنى،المتبن!بينالزواجيجوزلا"الأرثوذكسالأرمنعند:يئيا

نحسب.(9ما(

بينالتبنىأثناءفىالزوانَيجوزلا"الارثوذ-لسالرومعند:ممالثا

عندنابالزواجفيصرحالاعفاءحقالمجمحفىوللبطريرك.والمتبنىالمتبنى

.(4/!م)،صسكونىمجمعقانونصريحايحرمهالاالتىالزيجاتمن

)ذاالاالزواجمنمانعاالتبنىيعدلاالأرثوذ!لسالسريانعند:ولبعا

التبنى.لاالرضاعهووالمانع.،514م)رضاعلابسه

نأعلىالرهـرليةالارادهَمن21المادةنصتال!كاثوليكعند:خامسيا

بسبببينهمالزواجلعقدالمدن!الشرعبحكمأهلءيريعدونالذين"

الشرعبحكميستطيعونلاالتبنىعنالناشئةالئصرعيةالقرابةأوالوصاية

مانعايعدالتبنىأنهبمعش،بينهم!يماصحيحازواجايعقدواأنالقانونى

-لذلك.الساريةالوضعيةالقوانيناعتبرتهاذااكاماثوليكعندالزواجمن

منمانعاالتبنىقرابةتحتبرلاثمومنالتبنىيقرلاالمصرىالمدنىوالقانون

.)46(مصرفىااكاثوليكطو)ئفعندالزواج

123-1.لأ-e!1الموادأحكامهباقىوالتتسشرو!دقىانظر)45( - A11أقبارر

3ص.نواو

فىكشرروانمنخلواجاءتامائوليمهالاقاررقواعدمن36المادةانويلاضل)46(

مذاأنكاويبدو،كدلكالسارىالوضعىالقالون!تبر.أنالذواجمنالمانعالتبنى

فلكلى-عامةبصلة-كلورامائوليثقواعدلأن،ش!ينابالمتنالواردالحكممن!خبلا

صلامة؟حمدقارن-طاهرتعارضمطديكنلمماضولمحالىفتدسرالرسموللأالاراد!قواعد

السالفعندمم26للطدةاستطداامانولبلا"الاقباروعددمانعايعتبدانيرىحيث305ص

اليها.لأحمارة
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.الزواتمنمانعاالتبنىيهضبرلاالبروتسمتانتعند:سادسا

ال!ا"ليك:عندالعشمةمانع-63

عنالحشمةمانعينشأأنعلىالرسوليةالارادةمن96المادةنصت

العلنى،أوالمشتهرالتسرىوعن،مكتحلغيرأممكتملاالباطلواجال

الرجلوأقارببينالمستعيغالخطمنوالثانىالأولالوجهفىالزواجفيبطل

وعنال!اطلالزواجعنينشأأنهذلئاويحنى"وبالع!صسالدعوييقالمرأة

المراةوأقاربالرجلبينالزواجموانحمنمانعالعلنىأوالمثمتهرالتسرلى

والثانىالاولالوجهفىوذلكمعهتتسئكانتأوبهزواجهاأبطلالتى

الزواجهوالباطلوالزواج.وأصلينلفرعينبالنسبةأىالمشقيمالخطمن

بهفيقصدالتسرىاما،تمامهدونمانعيعومأوهار-لانأحديتخلفأتىا

بالتسرىالمانعولقيام.زواجعقددونوامرأةرجلبينجنسيةعلاقةقيام

علنيا.أومشتهراالتسرىيكونأنالنصيشتر!

المسيحيينمنلغيرهمبالنسبلأأما،الكاثوليكعلىمقصورالمانعوهذا

صحيح.زواجعنالناشئةالمصاهرةعلاقةعلىيقتحرالمانعفان

ا!دسة:اللرجاتاوالكهنوتمانع-64

سياسةيتولونالذينالمسيعخلفاءالمسيحيةالمزيعةفىااكهنة

وبعدمعينةضروولتوافرعندالاكاهعاااكاهنيصيرولا.الكنيسةأمور

هذاوبعمللكنيسةوخادمامخلصايكونأنوجلعزائلهعهديقحلعأق

محينة.بطقوساحمهدا

الكاهن:لزواجبالنسبةاتجاهاتثلآثلأالمسيحيينشرائعوفى

ن2أساسعلىالكاهنرْواجتحرِيمألىويذهب:الاولالاتجاه

مطالبالخدمةهذهعنتصرنهأقينبغىفلاالكنيسةلخدمةانقطعقدالكاهن

بعض-لانوكذلكمتزوجايكنلمالمسيحوأدْخصوصاوالاولادابؤوجة

-ليوحنا.قلامبذه

ذصتمجمإعتفمحيمثالأرثوذكسالرومطاذفةبهأخدْتالاتجاهوهذا

ا،وانعمنانحا5يعتبرالرمبنلأسلكلىوالانخراروالثصرطونيةأنع!!

.(r/-)3الزواجبطلانعلبهايترتبالتىالقطعية

أقاماهنأساسعلى"اماهنرْواجْاباحةالىويذمب:ألثمانىالاتجأه

طببصأهروالزواج،الناحامنكفيرهالزو)جالىحاجافىيكونقدانساق

.للانسانوحيوى
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راهباكاهناكانلوئرفزعيمهم،الاتجاهجمذاالافييايونأ-ذوقد

حيثالأرثوذكصوالارمنالارثوذكسالسريانبهأخذكعا،راهبةوتزوج

.الزواجموانعمنعندهممانعاامهنوتلِعتبرنصبمجموعا-مميردلم

تأغيرء)الزواجمنمانعاالكهنوت!ارمموفىممسالأ!باكليعدولا

التىالكهنوتعةالرتبالرهبمانغيريتولىألاعلجرىعندهمالكنيسةعرف

الكهنوتيةالرتبهذهاصحابأحدتزوجفاق،والةصصالقسيسرتبةقعلو

الىتنزلهأوااكهنوتبةصفتهعنهتسقطولكنصويحازواجه-لانالكبرى

-لاقمتزوجااذاالكاهنانعندهمفالمفهومذلكومع،قسيسأوقمصدرجة

نألهجازالزواجعليهمالمحرماكهنةدرجاتمندرجةالىورقىقبلمن

الكهنوتية.رتبتهكانتمهما،متزوجايظل

ويمثل:امهنوتيةالرتببعضعلىالزواجويحرم:الثالثالاتجاه

علىرسوليةارادة63المادةنصتحيثالكاثوليكيةالطوائفالاتجاههذا

رالشماسزواجو-لذلكامبرىالدرجاتذوى3يين3ليرالازواجبطلان

.الرساثى

القوهب:نلرمانع.6ة

فىوثمأ.تعالىاللهلعبادةمصرنصارىابتدعهذظامالرهبانية

انتقلءصروفي،انطونيوسالقديسيدعلىالميلادبعدالعالمثالقرنااواخر

الدنياالحياةزينةمنالتجردالنظامهـذاويعطلب.أورباالىثمالثررالى

.)48(الاموالوملكيهوالبنينالزواجءنخاصةوبصفةومزاياها

سزيعدونلاوبالتالىااكنيسةأمورسياسةالرهباقيترليولا

ن5نوعهىوانماالكهنوتوظائفمنوظيفةليمستفالرهبنة،اكاهنة

الكنيسةخدمةمعالدنياالحياةمباهجعنبعيداالانسانفيهايتعبدحياة

يتبعهأ.العى

-لالاتى:الراهبزواجصحةحولاالمسيحيئنبينالرأى)ختلفوقد

الرهبانيةاناساسبملى،الراهبزواجبطلآنادرأ!ذهب(1)

ولأن،الزواجومنهاالدنيامبماهجوتركتعالىاللهلعبادةالانقطاعتقتضى

.الزواجمنمانعاامهنو!يصلدص1655أو3891بمجعوعةيردلما؟+4،

بعدها.وما88صالصسلالابنالعحلوىالمجموعفىالربنلألنظامقصبلاانظر)48،
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ءدمعلىاللهمعاهدةفيهأنف!!معلىالرمبانيقطعهالذىالرهباْئةنذر

.)!4(العدهذاينقضالراهبوزواج،الروان

العهديحفظولمبتولايكوناننذر+ن-للأنتقررانقرهم!معوفى

المسيحيينعندالزناحكمنفسوهوهبامرأتينتزوجن4حكمحكعهمان

تزوجثمللهنفسهوهبالذىالراهبمماقبةذلكبمدتقررثم،الان

المؤمنين.عدادمنوالطرد،الحرماندحةوبة

-ةالرهبة!سلئافىقالانخراط،الرأىبهذاالأرثوذكسالروموأخذ

.(3/ب)مالزواجبطلانعليهايترتبالتىالقطعيةالموانعمنغندهميحتبر

ذلكفىتفصيلعلى،الرأىبهذا.الاكاثوليكيةالطوائفأخذت-لذلك

العزوبةنذورمنعداهوماعندهمالزواجيبطلبالرهبنةالاحتفالىفالنذر

الرسولىاعتبارهالكرسىمنخماصبعرسومتقرراذاالاديانةالؤواجيحرم

علىالمسيحىيقطعهالذىالمهدهوالاحتفالىوالنذر.للزواجمبطلاروانكا

النذرويسى،الرهبنةحياةبسملوكخاصةبطقومرالكنيسةفىنف!سه

أماميتمفلاالعزوبةنذورمنعداهماأما.امبيرالترهبأوالكبير

بحفنلعموميانذراتكونقدالنذوروهذه،الخاكمةبطقوسهاولاالكنيسة

وأ،الرهبنةقىالدخولأوالبتوليلأبحفظانفراديانذراأوالكاملةالمفة

الكبرىالدرجاتمبنغيزهاأوالرسائلىالشعاسدرجةبقبولأوالزواجعدم

الارادةمن63وث8م)العزوبةعلىبالمحافظةالا!لليريكيونفيهايلتزمالمى

l .(لرسولية

منأوا!واجا):لأن،يتزوجأنللراهبأنالىآخررأىوذعب)ب(

.)05(امندسالكتابفى-لما"التحرق

اختيارىنغلامفالرهبالية،الار،فىكمرالأقيكلالراىبهذاأخذوقد

الرهبنة،عنالعدولأسبابمنالزواجويعتبر،عنهالعدوليجوزعضدهم

vonطالمسلمينلغيرألثحضيةالاحواد-لتابهلىالئرقاوىجعيلويرى)9؟(

عنالعدولمنالواهبحرمانديهلأن،بهالحكلطبغىلاالرأىء)أن302و1.2مى

نيهاليمىالرصبانبةلأندلكنرىولأ،رايهفىالحامالنظاميخالفاحر،انومذ)الرعبة

\-ااثعانونيةالقواعدمجعرع!،1/5/3،16نقضقررهماوهو)الغامالنظاميخالفما

ءندالزواجمنمانعا!االاحكامتومن،أحكامهاتعيلععيقتفىومذا(334ص

الطوائف.بص

متىوانجيل9وAرثم7اسحاحكورنتىاكلالىالاولىبولسرسالة)05(

.26و31رلملأ9الاصيعاح
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زدا%"وكانالرهبانيةمنخرجتزوجفالن،يتزوجأنللراهبي!سهول!ش

.)51(صحيحا

افضلالزوإجأنلوثررأىحيثالبروتستانتالرألىبهذاأخذكما

رامبة.منفتزوجراهباوكانالتبتلمن

الأرثوذكسالأرمنعندالزواجمنمانعاالرهبانيةنذريعتبولا-لذلك

عندهم.الزواخموانعبيقذكرهيردلمحيث

فىالاصل،الزواجمنمانحاالرعبنةتعتبرلاالأرهوذكسالسريانوعند

"فسوخفالزواجبراهبةأوبراهـبيتزوجمنولكن،يتزوجأقفللراهب

-لان5والزواجعندغشحدثواذا،الرهبانيةعلىالاخرالزوجظلان

،الزواجفىرغبةويخفيهاالزواجمنمانعةرتبتهكمنالرتبةجهةعلىالغش

العودةفىورغبندمالامرظهوروبعدر)هبهأوباراكلالرلبهذوكانفان

،مفسوخراهبةأوبراهبالاقترانلأنفليعدالتوبةوقبولا)رهبنةالى

الرعمبان!النظاممنبطلفقدالاولىحالتهالىالعودةيهوىلاكانوان

سريان84م)،بالبطريركيةمنوطاوعدمهزيجتهتجويزأمروصار

.(أرثوذكس

قائم:بزواجالارتبا!مانم-66

عندالزوجاتتعددأوالأزواجتعددجوازعدمالمانعبهذ)يقصد

تشعهريحةاشارةالملامعلعهالمسيحبأقواليردولم.المسيحيين

فيهانجدالأوليقالكنيسةاباء-لتاباتالىرجعناذاو)()52الزوجاتتعدد

البعضوفسر،واحدةامرأةمنبكثرالتزوجفحسبالكاهنعلىيحرمما

بأنهالاخرالبعضفسرهبينحاالزوجاتتحد!اماهنع!يحرمبأنهذلك

واجاكِلهفليس،بأخرىيتزوجأنزوجعهتوفيتاذا81،هنعلىيحرم

منالرجلتمنعنصوصهناليكانتكما.واحدةامرأةيغيرحياتهفى

المسيحىعلىتحرمنصوصهناككانتكماءبأخرىليتزوجزوجتهتطليق

تعددالزوجاتتحريمأخذثم.)53(واحدةبامرأةكانتولوالرابعةيجةال

كمانعالدمبنلأذ-لرعن55!او38!لأصجموعةسكوتمنالمستفادموومذا)51(

.الزواجمنمانحاالرمبانيةيجحلخر2را!االارئوذكىالاقباروفقهفىانغبر،لارواج

القانونية.الخلاصةفى17والمسالة322صال!،للابنالصة+ىاطجمو!انلر

.!!صالسابقالرجع-بعلرسصلص)53(

منالمسلميقلضيرالتضيلأالأحوالاأحكامكتابفىذلكخفعسيلراجع)53،

.7؟-11ص6-1-63!ضحاتهلثمغيئا!ريين

http://www.al-maktabeh.com



9-1K-

الذينالكةيسةبا"7كتاباتبعضفىالظهـورفىالسيرييقنسائرعلى

تعددتجيزأخرىأراءهناكو-لانت،زناامرأتهعلىالرجلزوانَاعتبروا

يععبرقfالذىالانجيليينمدعبمؤسسلوثرمارتنرأىومنهاالزوجات

سادتوأخيرا..المسيحيةالشريعةمعيتجافىلانظاماالزوجاتتعدد

)54(الزوجاتتعددالمسيحيينسائرعلىتحرمالعىا؟راهالحديثالعصرفى

ا؟نأجععوا-لما.ايازوانَتحددالمسيحييهقعنديجوزلاذلكوعلى

.الزوجاتتعددتحريمعلى

فان)55(صحيحدينىأخربزواجالزوجارتبم!اذايتحققوالتحريم

خر2بزواجأوبخطبةزوجتهغيرأخرىراة51معارتبط-قدا!زوجكان

مسيحىتزوجاذاأما،لزوجاتهمعددايكنلم!ثرعيةغيربعلاقةأومدنى

يدخللمولوحعتى،باطلاالأفأزواجهعقد-لاندينيازواجاأخرىبامرأة

زواجهكانفاذا.صحيحازواجابهازواجهكاقطا،،الأولىزوجتهءلى

الزواجببطلانالحكميضدرلملوحتىالعانىالزواجصحباطلاالأول!

وليسمقررالحكمولأنالحاكمهذ)صدورتشترطلبمالنصوصلأن،الأول!

58(إبالتطليقأو)57(بالموتالأولالزواجانقض!اذا-لذلك.)56!مدشئا

الزفىجةضربط!لتابفىذلكفىامنيسةا؟هالي!ايستندالني،الأدلةافغلر)54(

الزوجاتتعددكتابخالىعصيلاا،دلةهلهومناشمط،شمنودهللانباالمسيصيةفهـءاواحدةا

116-83ص72!1الاصلاميةالبحوثعجععرووالقافوديةوالأجتماعيةالدينيةالنواحىمن

25/34iم)55( ارنرذ!،أرمن5موارذوفىكسيانص01موارثولألسقبارو

بروتستاذت.6والكائولكلطوافالرسوبالاراتمن56م؟ثرذم-ا؟روم3؟

!غ!اوحكم5891لسنلأ3الشيةلي8/3/58فىالابتداذيةالقاعرةحكموانظر

436،431ص2بحنفىعالحفيملضين.كovسنة101ثالقضيةفى03/3/58

العوالى.على

53صسلامةأحمد60() fوشيق018صالنرقاوىوجميل526صفرجوفوفيق

والمسيحيةاليهوديةالثرانعلىالزواجنظامفىسرور!ثكرىومحعد33عى6-شسحاته

بابطلانحكمصدورنرورةيرىأفى!.3عىبطرصحلمىوقارن-IAN'عي7819V9/رو

سوىتئشر!لمالنصوصومن،بحكمالايكونلاوبطلانهالزواجفحخل!الفسخأو

فحسب.للبطلاقاليعينىالثبوت

عدرأونهانياالحكموصارمبتاباعتبار.حكمصدر1ميتايبتهبرلا،المففِد)57(ْ

!كلى!ْباعثبار.الربيلأوزيرمنقوار

فلااماتوليكعندأما،والبروتستالتالارثوذ!!طوات!علىعضوروهذا)58(

لقيل.الزوجيأحدبموتالاعندممالزواجيدو
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ملاحظةومع،)95(نهالْياالتطليقحكمكاناذايه،حالتانىالزواجفان

وعذه.عدتهاافقضاهبعدالاالبديدالزواجعقدلهايجوزلاالموأةأن

الآتى:ملاحظةمعالمسيحيينطوائفجميععندعامةالأح!كام

تععلىللشخعسميزةوعو.الكاثوليكطوائفعندالايعانامتياز(1)

ICIيتزوجأنتخوله،مسيحىغيرالآخرزوجهوكانالمسيحيةاعتنق

وان!له،صحيحا-دانالجديدالزواجهذاتمفان.مسيحىبشخص

.للقوجاتأوللازواجتعددهناكيكونلنوبالتالى،الأولالزواج

الارثوذكسالسريانعندجديدزواجمنمانعاتعتبرالخطبة)ب(

اذاالاالعكسأوالمخطونجةبغيريتزوجأنللخاطبيجوزلاوبالتالىفحسب

انعقداذاالزواجيبطلهلأنبالتشدديتسمالحكموعذا.الخطبةانقضت

بطلانمنأثراأهونالخطبةفسغانمع،أخرلثغس%حابةوجودمع

-.جIjالز

لأيهماسبققدكاناذاالزو)جوالمرأةالرجلمنكلعلىيحرم)ب(

مراتثلاثفالرواج،فحبالأرئوذكسالرومءندمراتثلاثالزواج

.)06(عندهمالرواجمنمانحواحدبزوجأوواحدةبزو-لآ

الدن:هانع-67

الدخولبعدالمرأةزواجعقدانقضىاذابأنهالاسلاميةالشريعةتقضى

تتربصأد!ايجبفانه،زوجهاوفاةأوفسخأوبطلانأوطلاقابسببنجه!

زواجياعقدقبلالحملمنرحمهاصلومنبالتأكدتسمحمعينةمدةا،رأة

وقا-،بالحدةتسىرحمهالاستبر)ءالمرأةتنتظرهاالتىوالمدة،بآخر

المتوفى.الزوجعلىحداداأوالأنسابلاختلارومنعاشرعت

اماثوليكفطوأئفءالمعنىبهذاالعدةالم!جيين!ثرائعتعرفولا

زواجياانقضاهبعدمامدةالمرأةتنتظرأدقعندهميلزملاوالبروتستانت

طوائفعند-لذلكُالحالكانوقد،جديدمنالرواجاراد!اذاالأول

وبأحكامالشرقىبالعرفتأثرتالطو)ئفهدهانغير،الأرْوذكس

الاولزواجهاانقضاءبعدمعينةمدةتشترووجعلهامعاالأسلاءيةالثصريعة

الجديد.زواجهاوقبل

العامالنظاممنالعدةمانعأنعلىا!رىالفقهجمهوراستقروقد

ونرى)61(تنظحهلامحب4شريعة-لانتولوبهالأخذيجببحيث

حالةفىالتطبيقالواجبةالاحكامهىالحدةفىالاسلاميةالثريعةاعتبار

مطلقا-بطلاناباطلايكونالزواجمذالاننهانياالتطليقحييكئلمافىاأط)!ه(

.د345دانرةكلى1663!نلأ1A9الضصيلأفي31/5/1664فىا،قيانيةالقاهرة

الارئودكس.الرومعند3/بم)06(

.6؟و15ص6-ثمحاقه!ليققارن)61(

http://www.al-maktabeh.com



-181.-

الاحكاموانهاخصوصا.)62(العدةحكممنمعينةطائفيةشريعةخلر

الاَتية:الاحكامتطبقالاساسهذأوعلى،سنرىكما،للمرأةالأصلع

مجموعتىممن26/25المادةتسرلى:الأرثوزكسالاقبا!عذد(1)

تعقدأنزواجهافسخأوزوجهاماتالتىللمرأةليس"أنهعلىوتنص

وأالوفاةتاريخمن-داملةميلاديةأش!رعشرةانعضاءبعدالاثانيازواجا

بعداوزوجهاوفاةبحدالمرأةوضعتاذاالميعادهذا(وينقفى).الفعمخ

ضى5الميعادهذابضنقمصيأذنأنالملىللمجلسويجوز.الزواجعقدفسخ

زو-خهيعاشرلم.السابقالزوجأنالاحوالظروفمنقاطعةبصفةلهثبت

لمحكمةفانأختصا!مهاالغىقدالمليةالمجالسكانتولما.،شهورعثصرةمنذ

.)63(ذكرهاالسالفالحالةفىالعدةهـدةانقاصالشخصيةالاحوال

بالطلاقالنهائىالحكمjjLتاريخأوانوفاةتاريخمنالعدةمدةوتحسب

.الزواجبطلانأو

،العدةيعرفونولاالحزنمدةيعرفونالأرثوذكسوالسريان)ب(

لتعقدزوجهاوفاةبعدميلاديةشهورعثصرةتنتظرأنالمرأةعلىويوجبون

بعديوماأربعونأقلهامدةأيضمايعتدعندممالرجلانبل،جديدازواجا

عدةالعبرةالشهورمدةاعتبارويمكن(12/سابعام).زوجتهوفاة

زواج!اعقدانقفىمنأما.الأرثوذكسالسريانعندزوجهاعنهالدعتوفى

الاسلاهية،الشريعةلأحكامطيقاقروهبعلاثةدعتدفهذهبطلانأوبطلاق

أنالعدةوباعتبار،المرأةهذهبعدةالارثوذكسالسريانعندنصوردلعدم

.الأنساباختلاطلمنعالمصرىالحامالنظامفىبهالاخذيجبأمر

مجموعتهممن21المادةحكميصرىالأرثوذكسالأرمنوعند)ب(

فسختاريخمنيوم003مضىقبلثانزواجعقدللعرأةيجيزلاومو

ولدتانالمدةهذهتنقيصويجوز.الزوجوفاةأوبطلانأوإتطليقالرواج

بسببزوجىاتصالصولاستحالةثبتاوالفسخأوالوفاةبورالمرأة

اورة.هذهالمرأةعنالزوجغياب

[IT)ومحكرى187صالشرداوىوجميل526صصلامةاحمدالمعنىهذافى-iii

الصالمسينهيدا!ريخاله!راثعقطببقيوىحيت952عىفرجتوليقوقادن"18ص

احكاممىانماالئرالْعمنهاحكامأت،نرى.بهاتاخذلاالتىتلكعلا!دةبننلامتأ.خذ

ليصكميوجدلما؟ابهاسلالتىالاطالاصكامفهىالاسلامبةالثركعةبغلافخاصة

تطبيثها،يصكقاخولىشريطأىيحدلاالاسلاميهالثريعةأحكامبضيرالافانثم+لمحىيا

ومعطرضلأمعدعت5لمحعلمينلهيو!فئlنعIشرلأنصعبامرالنحدبدمذاانشثولا

.الاحكام

.22صوجمعةضاجى15/6/58!1فىالابتهانبةالظمرة)63(
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ش!!ورعشرةالزوجةتضدأنيشترعذالارثوذكسالروموعند(د)

بعللان.أوبتطليتىزوجهاعقدانقفىأوزوجهاعنهاتوفىسواءكاملةميلادية

ووضمتحاملاالمرأةنتكااذاأنهغير،المدةهذهتقصيربنصوصهميردولم

العدةتنقفصىوبالتالىاطأنساباختلاطالىيدعوماهناكيكنلمحملها

بالوضع.

حلوائفعلىالعدةبئيأنالاسلاميةالثصريعةأحكامتسرى)ص(

وبالتالى،العدةعنشيياقواعدهمتنظملمالذينوالبروتستانت-ليكال!

حتىجديدازواجاتعقدولازواجهاانقضاءبعدتنتظرأنالمرأةعلىيجب

أربعةتنتظرأنعليهاكانحاملاتكنلمفان،حاملا-لانتانحملهاتضع

جديد،منالزواجأرادتانزوجهاوفاةبعدهجريةأياموعثيرةأشهر

بقسخه،اْوزواجثاببطلانأو،بتطليقهنهائياالحكمبعدقروءثلاثةتنتظرأو

لمفان،بهاالدخولبعدالاسبابهذهبأحدزواجهاعقداثتضىاذاوذلك

علىتسرىالأحكاموهذه.عليثاعدةفلابهادخلقدالسابقزوجهايكن

الأقيأطعندمنهاويستثنى،واماثوليكُالبروتستانتطوائنيجميع

ماتالتىلل!رأةليسأنهمنقانونهممنVAالمادةعليهنصتماثليكالكا

منكاملةميلاديةشهورعشرةاناقضاءبعدالاجديدازواجاتعقدأنزوجها

المدةهذهوتعتبرءندهمالخاصالنص5مذالورودوذلك،الوفاةتاريخ

لديهم.حزنمدة

الزلا:عمان-68

زوجهلغيرالزوجيقأحدمعاشرةألىالقانون!معناهبالزنايقصد

فان،التصهويرهذاعلىمتزوجمنالايقعلافالزنا،جنسيةمحا!ثرةالآخر

وقعتوان،زانيايعدولاالرنافىشريكماكانمتزوجغيرالاَخرالطرفكان

غيمأواغضحماباأوعرضهتك-لانتمتزويخهغيربينالجنسيةالمعامثرة

الذىالاسلاميةالثيريعةتصويربخلاف،حالكلعلىزناتعدولاذلك

ول-الأ:فى-زنازواجبغيروامرأةرجلبينجنمصيةمعاشرةلَليعتبر

.)؟6(متزوجغيرأممتزوجاكلاهماأوأحدهط7لانسواء

يعدبينما،المسيحيينمعظملئرائعفىالزواجمنمانعاالزنايعدولا

نأشأنهمنكان(و،تطليقحكمأسماسهعلىصدراذاالبعضعندكذلك

منه.والخلاصالآخرالزوجقتلالى-زدى

معالزنايجعلحكمبهاوردالتىالشرائع-يلىفيما-ونتنماول

.للزواجمانعاأخرىشروط

..5591مجنرعةعلبنااللونرجح.3891بجموعةالحكممذايردولم)64(
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الىتشص!رالقديمةمصادرهمنجد:الأرثوذكسالآقبا!عند:اولا

الفق!يةالمصادوبعضأن-لما،الزنالعلةطلعتبمنالزواجتحويم

منالرناوقعسواء،الزواجمنمانحاالصابتالمشتهرالزنايجعلالقدية

مانعأالزنا38!1مجموعةتجعللمذنكومع.)65(الزوجمنأوالزوجة

55!\مجموعةغيران.علىذلكهـذكسالأرالأقباط،واستعرعرفالزواجمن

بحدالاالزنالعلةطلقمنزو)جيجوزلا،أنهعلىمنها27المادةفىنصت

وسطحكموهو"دائرتهفىالحكمصدرالذىالدينىالوئيستعريح

مأكانزانيا،للزنابتطليقهحكممنعلىيحرم"السابقينالاتجاهيقبين

زوا-"يجوزلاوبالتالى،تريدَهبغيرأوالزنافىبشريلَهالزواج،زانية

الرئيسلهيكرحأويموتحتىزواجبلاويخلل،بغيرهأوالأولبزوجه

صدرالذىالدينىالرئيسهوالمختصالدينىوالرئيس.بالزواجالدفيى

الزنالحلةالمطلقةمنعأنسبقمماويبدو.دائرتهفىللزناالتطليقحكم

الارثوذ-لس،الأقباطفقهاءعندفيهاالاجتهاداختلفمسألةالزواجمن

العامللنظاممخالفة-لانتاذافيماالقانونفقهاءعندالرأىاختلفبهما

زواجباجازة،الأيسربالحلالاخذونرى.)66(معهمتعارضةغيرأم

منالأرثوذكىالأقباطعرفعليهجرىماوهو-الزنالعلةولوالمطلقة

.الآنحتى3891سنة

12/م)بمطلقةالزواجيجوزلاالأرثوذ-لسالسريانعند:لاثيا

الزواجمنماذعايعدالزنافانوبالتالى،عندهمجافْىللزناوالتطليق(ثالثا

.بغيرهأوبشريكهازواجهايجيزلاوهو،فحسبإطلقةاللعرأةبالنسبة

وiالرنافىبشصريكتهالزواجزوجتهتطليقبعدؤلمهالزانىالزوجأما

المطلقة.علىمقصورالنصلأن،بغيرها

نأشأنهمن-لاناذاالرنالكن،طلاقيوجدلاالكاثوليكعند:يلثا

،الزواجبملىالز)نيينبتواعدأوبقتله،الآخرالزوجمنالخلاصالىيؤدى

ولهذا،بقتلهالآخرالزوجمنالخلاصبحدالاكذلكيتملاوهو

23س!اله-،لاتماحه!-لغله،ابر.!؟فواتبئ،!-!1شانجيلانظر)65،

ه-ثحاتهضفيقاليهااضارالتيالأخرىرالنصو-!،القافونيلأالخلاصةمن17والمسالة

1ثبندفرجوتوفيهت168بندالوسي!لىسلامةأحمدمنكلويرى)66( r،الععل

يشما،العاماللغاماتماإطدةاوا،إالمعنهتالمنعوان.91د3بمجعوعةالواردبالحكم

منيوسنناقش.المامللنظاممغالفخيرالمعنىالمنعأنC'1حا3!شحاقهضفيقيرى

.الطلاقطءعناملاآعندبعدفيماالمسالة
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الاشخاصبينالزو)جعقديحمحلا"أنهعلىرسوليةارادة65المادةتنص

النالبة:

حاولاأو،بالتزويجكلاهمافتواعدزناصاحبهمعاقترفمن-ا

الزواجبذات!رتبطانوهما،فقطمدنىباجرأ!ولونفسهالزواجعقد

6)الصحعح V).

-للاهمابينمازوجهأحدهماوقتلزناصاحبهمعاقترفمن2َ

الصحيح.الزواجبذاتمرتبط

الزوجفقتلااْدبياأو(ماديا)طبيعياتعاوناصاحبه"حتعاونمن-3

.(رسوليةارادة65م)،الآخرمعأحدهمايزنلموان

ألنر:مانع96-

القتيلبزوجالقا-لزواجمنانحا5الزوجةأوالزوجقتليحتبرلا

وطواذف-ذكسالارالأقباروعندالاالمسلمينغيرالمصريينشرائعفى

الكاثوليك.

القتيل،بزوجالقاتلزواجيجوزلا":ا!رثو+لسالأكباكلفعئد

خطأ.القاتلأوعمداالقاتلزواجإتحويميقضىبعمومهوالنص(37م)

قياسونرى)68(عمداالقتلعلىالمانعيقتصرأنتقتضىالنصوحكعة

لمنمانعااعتبمارعافىالقتلجريمةعلىالموتالىأففىالذكاالضربجريعة

ضربهأفضىالذىالزوجأذىقصدلتوافرا،ضوفىبزوجالزواجمنيرتكبها

افزوجقاتللنريكبالنسبةأيضاالمانحهذاقيامنرىكذفك.موتالى

يعضبرالجنائىالفقهأنأساسعلى،القتيلبزوجالزواجلهيجوزفلا

الجريمةفىمساهما-المساعدةأوالاتفافأوبالتحريضسراء-الثحريك

اةارتكابيالىثدىأنهالالهاالمادىالركنفىيدخللموانبدورالأصلية

الاصلى.الفاعلبعقوبةالشريكالقانونيعاقبكما

اذقاتلزواجمنمانعاالزوجقتليعتبرلاالكاثوليكطوائفوعند-

بىafiأومادىبتحاونالقتليتمأنالأولى:حالتينأحدفىالاالقتيلبزوج

ولا.القتلعلىمساعدةأواتفاقأو-لتحريض،القتيلزوجوالقاتاطبين

يةضرنأنيشمض-رولا-لما،.ضزوجاالحالةهذهفىالقاتلي!:نأنيشتررو

ارادة33/2م)الحال!تفىالمانعمذامنا!عفاءالرسحولى!لل!سويجوز)67(

.(لمةرصو

وعوالرانيينبينالبنسيلأاءاشرةاا!صتراربعدفكانالقتلأنالنصوحد!وم)68(

ا)كزبحالة،حما؟كذلات،العمدالحتا!اؤساؤتيفِومنه.خطاالثتا!حالة؟!افرية،ا!

.*.هناالدالقتل!لىقياسهنرىالنذى،اوتاالىفض2الذى
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رهصوايناهاالطسبقالتصهصاليانيةوالحالة.القتيلزوجبزناالقشل

فىيشترطولابهزنامنزوجأوعمدازوجهالز)نيينالزوجينأحدقتل

زوجمنيمعالقتلأنيثعترولانما،الزانيينبينباتفاقيتمأنهناالقتل

فانهالزناارت!بدونآخرزوجاأوزوجهالزوجينأحدقحْلفان،زان

صفالرغبةبباعثالقتلتماذاحتى،القتيلبزوجالزواجمنيمنعلا

تعاونهناكي!كنلمما،الآخرالزوجمنالزواجبباعثأوالرناارتكاب

ونرى.الأولىالحالةفىرأينا-لما،القتلعلىالقتبلوزوجالقا-لبين

اعتبارهفىالعانيةالحالةفىالقتلعلىالموتالىأفضىالذىالضربقياس

بزنا.اقتوناذاالآخربروجالضاربزواجمنمانحا

الجن!مى:العيه-07

الميبيوجدوقد.الجىطععلىالقدرةعلىالجن!ىال.يبيؤثر

التصابخسيةوالعيوب.المرأةفصيوجدقد-لماالرجلفصالجنسى

عيبايعتبرقدكما،القضيبقطعو!والجبةهىالرجلفىتوجد

وه!والعنةء)07(الخخعيتإبئقطعوصووالضصاء،)!6(الحشفةقطع

وهووالاعتراض"كبرهأوالقضعبلصغراجعاعااتيانعنالعجز

وقد.العنةمنالفقهاءبعضويجعلهانتصابهعدماكطالقضيبارتخاء

فصتشويهأوالغددفصكاختلالىعضهِمرضالىالاعتراضعيبيرجح

-لراهيةأوبالخوف!خمعررنفسانىمرة!الىيرجعوقدالتناسليةالأعضاه

المرأةفصتوجدقدالتىاجنسيةاالعيوبأما0)71(اجهادأووساوسأو

لحم.أوبعظمالأنثىفوجفىال!ميبمدخلانسدادوهو،الرتق:فهى

والحفل4الشاهكقرنالأنثىفرجفىضىءبروزو!و(السدةأو)والقرن

اختلاطوهووالافضاه،رشحعنيخلوولاالأنثىفرجفىيبرزلحموهر

بهويرادوالبخر،الة،ئتا-أوالبرلبمسلكالأنشفرجف!القضيبسصاك

بينمشتركاعيباالخنوثةواضعالخنثىويمتبر.الأنثصفرجنتنمنا

والأنثص.الرجل

الفضيب.رأسصالحشفة)!6(

،اليهودالربانيبنعندالاعببايعدفلااختفانهمااوالضيتيناحدىقطعاما)07(

اما.عيبايعتبرالجنىالتهيجبثدةيسىماو!واةبالميا!الاتصاقبلدانعاالرجلواناء

للشفا.ظبلمؤكتامرلأنهعيبايحدفلاالانثىفربمقىالضيبدضلابعدالقدف-عة

أدثو+لس-أقبا!دبين-ق،7سنة702اثضيلأفىلأ25/6/658لىالقامرةاستنناف)

2-23صوجصعةخفاجي i،.

كلنلتد،العنةوجودينفىلاطامرةمرضيلأعلاماتفىجإدعدمبانثضىولهذا)71،

فى91لم!ه3/4فىا)قاهرةا:،ف،خارجيةاعراض!غاتنملانفسيةبواعثلها

.32سوجععهضاجى-قادهيسلةا58الق!يلأ

،*!بر6احكلام-01يم)
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يعقدلابحيث!،الرواجفىافةالباأصميتهلهالجنسىالاعتبار-لانْولما

مانحاالجنممىالحجزتجعلؤدالفمرائعفان،مختافينجنمينبينالاالزواج

ق.التطلبأسبابمنسبباتجحلهوقدالزوا:حمن

القائمالجنسىالصجزتعتبرالأرثوذ-لسالرومعداالمسيحيينفثصرائع

من-لانأمالرجلج!ةمنالعجزكانسواءالزواجمنمانعاالزواجعند

عندهمالجنسىالعجزطذايعتبرفلاالأرثوذكسالرومأما.المرأةجهة

.7(.لأالتطليقأسبابصنسببايحتبروانهاالزواجمنمانعا

يأتص:ماالزواجمنمانحايعتبرالذىالجفىالصيبف!ويشتر!

جسيمبخررالاخرالزوجيصيبجنسىعجزالىالعيبيؤدىأن-ا

حوماالصيوب"نفهناك،)73(المتابيقعندالقضاءلتقديريخضعأمروكلو

ؤدماالعيوبمنوهناك،والخصاهكالجبالجنعمىالحجزعلىالدلالةواضح

البعضويسميه)والإعتراضالحشعةكقطعالطروفبحسبتقديرهيختلف

يعدفلاطولهأوالقضيبضخامةأما،نفسانصمرضعنالناشىء(ءنة

بالايلاجالزوجاكتفصلو-لما،الجعاععلىالقدرةفىيوثرلاكانطالماغيبا

وصغرمهبلهااصمقلامرأتبالنسبةعنيناالر-ليكونوؤد.الجزئص

7(.لق!ميبه)ث!ضاسبممبلطاخرىلامرأةبالض-مبةءخينايكونلابينماقضيبه

تقد،أوالرحمأوالمهيضاطواستئصا(Yo)الصقممنعلجنسياعيبايحدولا

؟الجماعع!القدوةْمعالسن

3!رقم332صالصغوىوالمجموع،الأرنوذكسالأقباولعند27/26المادةانلر)73(

لأ\وانرئوذكىالسريانعندخاعسا/12والمادة،ث5رقمill....17أق؟ييةالخلاعةو

الكانوليثاطوائفعندرسويةارادة58والبروتستانتعند8والارنوذ-لسالارصنعند

الارفوذ!لس.الرومعند12و

استخلاصبانالارثوذ!لسالاقباولعندللعنةالزواجبطا،نع!ىoفىصكموثد)*(

سافغاصماصعلىقخسا.هاقاممتيالموضوعقافىلتعديرمتروكعدمهمنالجنسىالحجزثبوت

15طعن31/13/83!1ونض،ث21ص،3صالأصكاممجموعة1/3/*16ثنقض)

.قهلس!ة

الكليةالاسرية-السنةعلىيدلالاالرجلقضيبحجمصغربأنحكموكد7()ث

هامش\514صفوجكوليقاليهأشاريهودبيق56!السنة1قضبة12/3/57!افى.

رالاحكام452المرجعشحنر!،لح-لأ6د6"/3/6فىالعاهر-اصتنناف،75(

إليها.افارالتيالاضى
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)ثسأ.الزواجانعقادوقتقائماأى،قديماالجنسىالعيبيكونأن-3

يجبالبطلانأسبابلأنللبطلانسببايعدفلاالطارىءالجنسىالعيبأما

سبباالطارلىءالت!العيبيهخبروقد،الزواجانعقادعندافرتترأن

.سضرىكماالثصرائعهذهبعخىفىللتطليق

(،VV)عنهوالبرءزوالهيرجىلاأىدائماالجنسىالعيبيكوقأن-3

فلاالموتخطرالىتؤدىلاجراحيةبعمليةوا.،زوالهيرجىالعيب-لانفان

)97(.المهبلفتحةءميقحالاتبعضفى-لما،(VA)ابزواجمنمانعايعد

وهو،الثرروهذا-وافرمدىفىالخبرةأهلبرأىيسعنيرأنونلقاضى

كانتاذامالبيانالزوجينمنكلبفحعىالشرعىالطبيبيكلفعادة

الزوجةوبقاء.).8(عدمهمنوسليمةالنمومكتملةالتناسليةالاعضاء

شركمةفىالزواجانعقادموانعمنالزواجع!السابقلأالحنةبأنحكموقد)76(

.؟ا!ص21صا!صكام.جموعة37/5/0791نغر.ا!رثوبهطالأقبا!ل

(VV)ادؤادانعتاقي!موتشدير-ق.ثالصنة17طن03/3/8491نضط

الموض!لممحكعةسلطلألىيدخلمماموالز؟جيلأالهلاقةمبائرةثونويحولزوالهيرجىلا

46/1/7791نقض-صائغةاسبابعليقومقغماؤما-لانشالنضىمحكمةمنرقابةحون

المجموعلأ1391/الأابرونقض(ارنوذ!لىاقبارويخا)303ص38صالاحكاممجمكلعة

.(ارثوذكياقبا!جما)739ص33صالسابقا

بكارشافضقدالمدعيانمنالمناتجشةبمضرالمدعياد!لرتهما،بانحكمولد

المنتفلرمنالجنسيةالزوجطاقةبأنالةول!ماا-بالعنةباهابتهادعانهامعيتطرضبفرصيبه

اتفىوموتتزوجهانقبلتقدالزوجةباقعيهفيردصنهبتقدمقأشتقد-طونأن

(للبطلانشبايعدنلاطارفامميكونالحالةعةهفىالعيبأنتضمدالمحكةولعل)السن

ارنوفىكمى-ارمنبين91د7ضة173الفريما23/11/5791فيالابتدانيةالقاهرة

.،7؟عيوجمعةضاجى

(VA)الزوجكاناذاماوتعديزث35ص03س!الاحكاممجموعةبره/239791ننص

سانشة.اسبابعققضاءهااقامتشالموضوعمحكمةسلطةمنالميبمنبرىهقد

!لالزواجصابقالزوجلدىالجنسالمجزانالمحكمةلدىثبت،طالماافهلهير)97(

معاىثسبيااوجميعاللف،.اهـبالنسبة.طدقادوامهيكوقأنفىلئهبعد*فلاودانم

للنساهبالنسبةالرواجعلىالسابقالجنسالعجزمنالرجليشدىفقدوحدماالزوجا

نى3/4/5891لىالقاهرةاصتنرافحكم)لروجتهبالدسبامنهيشفىلاومنهالاحزيات

81الض!ة O32مىوجمحةضاجي-الارئوذ!لسالاقباولمنزوجنبين-دا73صدة).

كانتشالاحلباءتفاربوبهتفطعلمبماجزمتهىانالمحكمةعلىفثرببولا،85،

مج!وعةالذكرسالف26/11/نقض-لدبهاوكدته؟لكا!تقدالمثوممهوقالع

r.صالاسVA303س.
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يكونفقدبالزوججنسىعاياوجودعلىقاطعادليلايعدلاالزواجبعدبكرا

غشاءالبكارةقابليةبسببأوM(8)زوجهامعاشرةعنالزوجةامتناعبسبب

البكارةغشعاءزوالايعدلاأخرىجهةعن.هلالياكاناذاضموصاللتعدد

جراحية.بعمليةأوباصبحأزيلقديكونفربما،الجنسيةالقدرةعلىدليلا

المجبوبلأن"الجفميةالمعامثرةعلىالقدرةعاىقاطعادليلايعدلاالحملكذلك

الىالمنىي!لوقد3وا،حترضالحنينوكذلكيمنىقدالذكرمقطوعوءو

وأالعنةعلىقاطحادليلايعدلاأيضاالحملوعدم،منهفتحملزوجعهفرج

يظلالتىالمدةبشأنالمحكمةلتقديرخاضعالأمرأنكما.)82(الاعتراض

دائمالجنسىعجزهبْنيقالحتىزوجتهاتيانعنعاجزأفبكاالروج

.8(لازوالهيرجممالا

رأ)-8(بهرضاهاوالاَخرللزوجالجنسىبالعيبالسليمالزوجوعلم

منالزواج+وانعلأن،الزواجبطلانطلبفىحقهيسقطلاعليهسكوته

.العامالنظام

قرينلأبكلارتهافانبكرالمدعيلأانالثرعىالعلبيب--مري!منتبين،فازا،81(

مطثرةمعاثرتهعنمشنحةزوجتهبانالروجيفلولم،الزواجعاسالسابقةالزوجعنةضلى

ادرفبةفى5\ا/لألأ/،166لىالابتداتجلأالآحرة+باطلاجمازواجهكونهئموشا،زواج

بأنالحالةهذيذىالزوجادعى،ا؟ا.الارذوذ-لسالاتبارومنزوجبنفي1663لسنة228

أ/13/7291انقض)الموخموعمحكلحلأبهتستقلمعاذلكفتعدير،التبتلالىتجنهحزوجت

2272سالاحكلامحجموعة ,,!aببكار!االمدعيةاحت!اظئبوت،لكن(ارئو-لساقباروبين

طلبهرغمعليهالكشفلتوقيعالمنت!الطبيبالىاتوجهعنعليهالملثىامتناعمع

لمعامينمن6لئرالزواجع!مفىوقدخاسةءالزوجةنستهماصمحةعلىدليلللضور

لىد!ا360/29/7لىالابتدايخةةالقاكل،العلبيصالجنىالاته.،لبزوجقالزوجيت!،لى

.(23ص،جمحهخاجى-الارئوفى!لسالاقباظمنزوجبنفي5791لسنلأ5VTالقضية

خفاجى-ت74لسنلأ702الضية25/6/58!افىالفاهرةاستئناف)82(

.TIو23وجعحة

7791بر26/1لضىاالزواجقبلالحاصسلةالعنةلىسنواتفلا:مضيخنرووفلا)83(

اثهركسحةبحرورالمحا!لمبضاكتفتوقد(203ص38سمجموعة-الذكدص!الف

-لدليلبكراطلتالنىالزوجةامتاعبغيرجنساجتماعصولا!ونالزواجبدايةعلى

الذكر.صالفر25/6/58!لأفىالقامرةاستنناتحكلم-الزوجعنهعل

(At)ا&ابفلأالعنةأقوفيه14!ص21سالأحكاممجوعة37/5/0791ن!س

ا؟خر.الزوجبرنا.يرمملعلاواقعباستمصلالزواجمل
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الطوائف:به!عندالمننرالمرض-97

ا،مدىإرتىا؟و4ظلا-يستمصىالذلىالمرضالمنفربالمرضيةصد

عندالاالزواجمنمانعاالمرضهـفي.ابتبرولا.والسلوالجذام-لالسرطان

ثوذ-لس.اياروالسريانالأرثوذكسالأقبا!

الزواجعندالقائمالمنفرضا"اعتبارفيمكنالارثوذكسالأقباروأما

تضمنتومافقهائهمكتبفىوردماأساحاعلىعندعمالزواجمنمانعا

سنةحتىا،لميةبالمجالسعنيهااصعلايجرىكاقالتىمبصوعة

ثوذكسالارالاقباووففقماء،بهالمحاكمتأصذعرفايشكلهاوهو8()ه551!

غيرأى)القاطعةالا.راضالزوجيقبينالجفصيةالمعاشرةيعنعمعاأنذ-لروا

28دة1،1فى3891مجموعةوقضمت.)86(والبرصكالجذام(للشفاءبلةالةا

بمرضهصابا(الزواجطالبىأحد)كاناذا..الزواجيجوزلا5أنهعلى

أنه28المادةوأضافتوالجذاموالحمرطانالمتقدمكالحسلقتالا

علىمنهيخثمىولاكنللشفاءقابلب!ضمصاباالزواجطالبكانذاا"

الزواجيجوزفلاالسريةوالامراضبدايتهفىكالسلالاَخرالزوجسلامة

القادلالمعدىالمرضاستبعاد(AV)قهاءالكلبعخىويرلى.المريضيشفىحتى

شديدةمبالغةعلىينهوىبهالاخ!أنأساسعلىالزواجموانعمنللشفاه

المزواجما؟حاالمنفرالمرضاعتبارأننرلىأنناغير،الزواجحريةويعس

بينالحيلولةالىا؟نالصحيةالثقافةتدعوبل،الزواجحريةيمسلاأمر

الاقبارونصوصتفسبثىذلكومع.والزواجمنفرامرضاالمريض

ذكرهماوردوؤدوالبرصالجذامءإىيقتصرضيقاتفسيراالارثوذكس

.الزواجموانعضنالمت!المرضذييايردفلم5591!جموعةاما)85(

(Al)والجنونفلالضىبالزيجةاثصودالاجتعاعاتناعوأما،لقلقابنقوانيقففى

،المجرىمذايجرىوماوالخنثىوالعنيناكما.فيالناثزوالعظموالبرصوالجذامالمطبئ

منيمنعما،6!9مرالعسالالابنالحمفوىالمجوعولى،32صالمسالابنماحعئ

لاراجعليهلالأمرالبرصواما-لالج!امالقاطحةايامرافر،بالزيجةالمقحودالاجتعاع

الزواج"وانحمنوالبرصالجذاميحتبر5؟دقم18س!ألةالقاندنيةالغلاصةوفى+الاضتيار

ايامراضم!ائرببنمنفغطالجذاماحعبارالىوفيمب639صقا،ىاكِجميل)87(

536صLX.أحمدويرى،عليهالارئو؟كسالأقبامللقهكتبا،جماعالزواجمنمانحا

باعنبارهاالزواجمنمانحاالمنضرالمرضاعتباربمفى5591بمجىوعةالأخذيجبانه

للاحظألنالمحي!هالزواجانحلالاأس!بابتضييئلىالمسيحيةروحمعتتفقم01الاالىخطوة

العمليجبالتى38!لأحجعوعةتحبر-لعاعلدهمالعرفعنلاتمب!5591مجعوعةا!

ا!سدد.!لاجما
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والسلالسرطانوكذلكالارثوذكسالاقباووعندال!قويةبالمجموعات

!.AA)381!م!دصوعةاضافتك!التىلسريةاوالاكلراض

يكونألا"صاأنبماعلى12/5متنصالارثوذكسالسريانوعند

الزيجة،منالمانعةالسارية-لالا!راضجسديةعيوبالزوجيناحدفى

بهذاالمقصودةْالاعراضضمنالمنفرةالامراضاعتبارويحتملغاهضوالنص

فحسبالفقهيةالمجموعاتضوهعلىالنصهذاتفسيرينبغىأنهعلى.النص

احكامهاعلىغالبايجرىالسريانىالفقهاناساسعلىالأرثوذ-لسللاقصاط

الامراضمنوالبرصالجذامعلىعندهمالمانعيقتصروبالتالى.بهاويتأثر

.)!8(غيرهمادونالمضفرة

هذايكوناقيقتضىالزواجمنمانعاالمنفرا،رضاعتبارا!ويلاخ!

بضررالآخرأزوجايصهبانشأنهمنبكونوانالؤوابمعندقائماضالمو

يبدوفيمامطلوبغيرأمرفهوزوالهيرجىلامماالمرءرحمذاكونأما.جسيم

انهغير.رايناكماالزواجمن+انعايعتبرللثمفاءالة،بلالمحدىالمرضلان

علمهلأن،بهعالمغيراوزوجهبعرضعالماالزوجيكونانيستوى

منمانعالمرضهذ)اناساسعلىالزواجبطلانطلبفىحقهيسقطلابه

.العامالننلممنوموانعالزواج

الطلاو:72-الانع

جديدحنعليهادِحقدأنلغيرهاولزوجهليجوزفولالزوجةطلقتاذا

علإماأالحقديمتنعأم

بزوجهاتتزوجانللمطلقةيجرزوالبروتستانتالأرثوذكسطوائفعند

نالها-لما،مراتعدةمنهطلقتأقسبققد-لانولوجديدمنالسابق

لسبيابطلاناصناالبطلانيعتبران3+ص1بالأموانىصسامويرى)88،

الحنرةمنتصتلادقدالتىالضمليةالاجازةحدثتاوالامراضبطهالعلمثبتاذايزوله

بستدلاالدأىمذااقلمحي!،.الضراءالسرا.فىتحاونالزواجاناساسعلىكاليةمدة

.القانونمنأساسالى

3!\الم!دةضانويرى1ماشى525صفرجتوبتقارق)86، r-أرئو؟-لسصرياق

وبرى+هصسلامةاحمدابضاوقارق.عمو.االارنوفىكسالائباك!قواعدضو.كليفسر

فدسبالجنسىالعجزطاالسابقالنصمحنىيحكلثمومنظيرأمرالزواجأبطالاق

الملمر.المرضحون
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عددولاالطلاقيعدلاوبالتاد.آخرنعا5اثمنايكنمالم)09(فييرهتتزوج

السريانعند(1)ذلئامنويستثن!.عندهمالزواجمنمانعامراته

بغيرهاوالسابقبزوج!كاالزوانَزناهابسببلآالمطلقعلىيجرمالأر!وذ-لس

الزواجألمم!المقةاوللمطلقسبقاذاثرذ-لسالأرالروموعند)ب(.)19(أبدا

السابقبالزوجسواءذلكبعدالزواجعليهاأوعليهيحرمفانهمراتثلاث

وعند)-لم.)29(الؤنا-كمفصالرابحةللمرةالزواجاعتبرو)فقد،بغيرهأم

بعدعقدقدأحدهما-لاناذابمطلقتهاكلمقزواجيجوزلاالأرثوذكسالأرمن

.)3!(بالطلاقايةصاانتهىخر2زواجاالطلاق

الزواجيمنعرأياهناكان)4!!عرفنافقد،ثوذك!طالارالاقباطعندأما

يمنعوآخر،القديمةا،صادربعضالىاستنمادا،الزنالارتكابهاطلقتبمن

بعضالىاس!تنادا،زوجةام-دانزوجاناإفىاار"كماببسببطلقمنزواج

نامالملزابهارتكابسببيمنعزواجمنطلقثالثا،ورأياديمةالقالفقهيةالمححادر

استنادا،دائرتهفىالطلاقحكملىسدرالذالدينصالرئيستصريحيصدر

طلقمنزواجيمنعرابعلاراىهناكبينجما،5591مبموعةمن37المادةالى

صدورمنذالارثوذكسالاقباولعرفعليهجرىماهالىاستناداسببلاى

ث\3؟1لأثضيه!القضفىلأ16/13/656فى.القامراستننافالمحنىهذافى،9).

.136صوجمعةضاجى-،ارثوذكسأقبارربين)ق*صنة

من.بتللقةالزواجيجهزلا*أنهعلىوتن!!،؟كسأرْسر!ان12/ثالثام)19،

نأضكلا6الا.ثوفىى.!الريانعندالزناصببلغياطلقتاذابالمطاقةالزواتَيمتغمل

الينابسببسقتص.وا.بالمطلقةالزواج3نحواصا-دعا!يحملاثويم!ن،مطلقالنص

وأقف.وصا(63ص5-شمحاتهشحفية!)البعضذهبهذالى!1،غيرهأخربببأو

السريانىالةمهأنغير.الحكممذاعلىتجدىكانتالأرثودس!السريانشيعةمصادر

،اجاليفيحلا-اين"،1لعهل1بجوىالتىالسريانمجموطوضعتسهوفى-الحديت

مذاا!وا.ذلكضدءفىالمطلقالنعىقفسبرينبنىوبالتالى،الرناشببلغيربالمطلقة

ثرجط.ماومو(705صسلامةأصمد)البعضذمب

الارئو؟كسا،قباووعندبهسولاالحيعذا:-لان.أرثوذ-لسردمبم/3)2!(

انظر،الحكممذاالىثمr!1و502و7!اصالعساللأبنالصفوىالمجوعانظر

.233صالقانونيةا!لاصة

1بندوانظر)3!، lالطلاقأنارعن!فيما.

صبق.ليماالزناماعراجع)64(
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نرجحماو!و،الزواجهذايهنعنصبهايردليالتى1مجموعة

)5!(بهالعمل

بهبمنع18/12/9791فى8برقمقراراالئالتشدودهالبابااصطروقد)65،

الزواجهذارفضالىويدعومم،لمطدعةزواجعقدشالأرثوذكسالاقباروامهنوترجالا

ا!للرصواالأعلالمجلسلينظرهالطمالاكليريكىالمجلسالىلتحويلهعليهالأمرعرضاو

لرخاةفان،الزوجزنالسيبالتطليقصلتان،ذلكمنيستئنىومنه.الثت

بداضىبا.رأةذ،اجه،الر،تَزنانطاقفىويدخل+-شوجأنحقهامنالبرينة

.،امنيسةقؤ.لااكلالغيرطلاق

الذىا!دصالمجععمنبصدرلملأنه،ملزطتئصريحاليسالذ-لرسالفوالقرار

قراروهو،الأرنوذ-لسللاقباررالثريعسلطةلهاالتىالوصيدةالدبنيةالسلطةيحتبر

ا!!نةبهالتزماذاجديدعرفنكوينويسنهدفالارنوذكسالاقباكلطريركمنصدر

العوفالنىالزامهواعتقدراالاركلو-لسالأكباولعليهاعتادا؟احىالرواح!دناك!ن

تحريمانويلاصنل.المعللقةزواجي!فيكانوالذى1638.جموعةمنتكونالذىالسابق

يتطرضلاانهراى(63ص5برشحاتهضفيق)فالبضفيهالدالىاخنلفاطلقةزواج

ومن،الزواجمن+انعاالطلاقيجعلأنهباعتبار،افىواجاحويةيكغلالذىالعامالنظاممع

تعتبفلاالرواجنظامسيممنالزواجوموانع،الزواجحريةيقيدمالعكلانالمعرو!

لمنتجيزلاكما،الطلاقاتحرماماتوليكطوائفئريحةان-لما.العامللنظامصألذة

انهااحديعلولم،ايأخرزوجهموتبعدالايتزوجانالجثمانىبالاننمالاحكمعلىي!ل

تح!يمأن(4لأهصالوسيدفىصلامةأحعد)الآخرالبضىورأى.الحامالنظامتخالف

بالدسيةالزواجحريةيعمادرأنهاساصعل،الحامالنظاممعكعارضالمطلنةزواج

الزراجموانعأما،عليهابالانفاقيلزمولالهازوجاقافونايعنبرلامطلقهالأنءللمطلقة

منالمحلقةمنعبينما،بأخ!ينؤوابجوازمعيخابشحىالزواجمنالثضىتمثعس

-لذلكيختلف؟.مطلةتمنعفهو.مطلقهاصياةولمدةئمضبأىالزواجمنيحرمهلالزواج

مصادرةفلا،قائحازاللاالزواجن2يحنىاتريمهذالأن،للطلاقاماثوليكتحىيمعن

-يتهامعيتحارضجديدزواجمنومثحها،زوابهاانتهىالمعللقلأبينما"الزواجل!ويه

للقراراتالعانرنيةالنتائجعنالذكرسالفبحئهلىاالأهوالىحسامويرى.الزواجفى

ن1(بعدهاوماث2ص-عدد%%08-2ثح!الحكلومةقضاياادارةبمجلة-الابوكة

لأنالمطلقة،الاسلاميلأالئريحةميا!ى.تحددهالذىالمامللنكلاممظلفالمطلقةزواج3تحر

ا؟زوجهازنابسيبملقتاذاالاالزواجفىصريتهاتصادرنكيف،أشةلمحيرالزناعلةلغير

فىصريتهاكذلكيصادر،توبتهاب!دحتى،الزواجمنالزنالحلةالمطلقةمدعأنكما

غيرجنسيةعلاظتلاقامةالمطلقةيدفعقدلأنه،الامةبالآابمساساوينصنالزواج

لاتثالهاشاللعالةالوصيلةالثالىالزواجيكونقدبينما.لوبعهالبوللحعمثروعة

الزفى!لة.حعأة
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أساسعلى،بمطلقةاوبعطلقاشواجالايجوز،الاكاثوليكطوائفوعند

طا،االسابقبالزوجقائمالازالالزواجويعتبرون،الطلاقلايقردناانهم

وزواج،الزوجاتقعدديحنىعندعمالم!لقزواجفانوبالتالى،حياكان

عندعم.معنوعو-ل!ععا،الازواجتعدديعنصالمطلقة

الزومبن:بينالطائفةاو"لملةاختلافمانع-لأ3

عندالزواجمنمانعا(الدين)الملةفىالزوجيناختلافيعتبر(1)

لمحيثالبروتستانتخلافعلالكاثو)-كوطوائفالأرثوذكسطوائف

المطلقلأزواجتجيزافهانجدالصامالنظامالاسلاصيةالثريعةاعتبونااذاافناونلاحد

المتزوجلأالزانية؟والمتزوجالزافاعقابعلىفقهاقهاجمهورانالا،طلاقهاصببكانايا

فىالزواجيعنعلاالذىلالزناوبالتالى،زواجلا.وتوالاعدام،بالحجارةرجعابالاعدام

رناتعتبوهلاشامنسيةالثمرانعحيوهو،متزوجغيرصنالزناموالاصلابيةالشريصة

منحلطوانعاعيةافيبالادلةشبتلماذامتزوجمنالزناوكذلك،متز،جغيرمنلأنه

ب-قو"عؤبةفيهتوقعفلاتبتاذاالحديسظ-وموبشبهة.الو!وأيضا،لمحير.اواقتوفه

.الزواج

بشىلأث"الامللنظاممألفغير،اطلعةزواجبتحريمالبطوبردقرارانونرى

الرواجتعرمكعااللكهندتالصلياارتباعلىاواماهنعلىالزواجتحرمافى-يحيين:سا؟ح

مذااناحديعلو!م+مراتئلاثالزواجلهسبقمنعلالزواجتحرماو،الراهبع!

ال!،من:وابممحهزيجبولامؤبدالتحريممذاأنمنالركمعلىالعامللنظاممخالتالتحريم

الارنوذ!ل!طواتان-لعا.أخ!زوجباىمراتذلاتالزواجهلصبقمناوالراهبا؟

لتحريمتتسحشراذصهمفانوباتال،الزواجمنأفضلالبنوليةأنترىا!،ثوليكوطوانف

للمطلقةيجإ:بحيث!الترارهذايل!ىاننفضلذلكومع.وغيرحاالمطلفةع!الزواء

وفقها.بطار!لةعندفيهاالاجتهاداختلفمسألةالمطلقةزواجانا!iذلكة!وفستند+الزواج

الايسر،بالحلفيهاالاخذمنمانعفلا،الأضىالكنسيةوالجهاتjرثوذكىاالأقبارو

يرى(37صالسابقبحإهفىالاهوانىحسامعنه؟كرهفيما)الباباقداسةكانواذا

لأت،الزانيةللزوجة!رأنيحكنفلا!الزواجقبلا!اتمعنتقبلالتوباكانتانانه

جديد،زوابمعلىتؤتمنلابث،الخلقلسوء-لانوانعاءللطبيصةاصشجابةيكنلمزناما

نأ!قعىالتصيلم!افان،للاسة،ح!ايةلهاعقابامؤبداالتحريميكونانبالتالىويجب

حجزلديهاونهانافياأولهامفارتاالزوجيكونقدبينما،يعفها-لانالزوجانيثبت

NIMلسنلأVرقمشنوكهالباباولرار،الذننةمنعلهايخثىشمابةوهى..طارى+جنس

هذاوليس.للزلاالاالطلاقيجزلم-!ث،اياصالضهجعيعفىالطلاقطلبيايجيزلا

الظردفقلك!نلفىوجدتا؟اللزوجةالطلاقبابلفتحثكوةهووالما،الزانيةعندلاعا

بالحجأرةرميااعدامهاتستحقأى،الجدالاللماهري!ونلنوعندئذ.الزنامنلهاحماكة

لياءالحاهوكعا.يصذهالاكاناذانهالطلاقتطلبلماو،يصذهاالزوجكانا؟ا
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اختلاففمتانتالبرويعتبرانما4)69(عندعمالزواجموانعبينذكر.يرد

.(!V)التطليقأسبابمنسبباال-ين

السريانعندالمسيحيةبغيرالمسبحىزواجفىالتفسيحيجوزكما

الكاثوليك.طوائفوعندالأرثوذ-لس

المختلفىالمسيحيينبينالزواجت!ريمالىالطوائفبحضوتدْهب

منمانحاالطائفةفىالزوجيناختلافالاَخر!البعضيجعللابينماالطائفة

.الزواج

ثؤذ-لسالارطوالْفبينالاالزواجيجوزلا:ذ-لسثالارالاقباولةحند

القبطيةالكنيهسةلدىالزواجلاي!وز"أنهعلىعندهم؟2/23المادةتنصاذ

قبطىبيقمثلاالزواجزيجرأى+ارثوذكسيينور-!يحيينبينالاالأرثوذ-لسية

زواجيجوزلابينماأرثوذ!لسيةأرمنيةأوارثوذكسيةوقبطيةأرثوذك!ى

واكاثوليكيةطائفةمنبمسيح!اوالمسيحىبغيرالأرثوذ-لسيةالقبطية

واءسيحيةبقيرالارثوذ-لسىالقبطىزواجيجوزلا-لعا،بروتستانتية

بروتستانتية.أوولي!يةكاْطانفةمنبىصيحيلأ

طلاقها+حالاتجميعفيالزنالغيرالمطلقةزواجلتيس!ت!حكودألها-لط!الاس!يةالتمر!ة

.البابوىالقرارعليهااقتصرالتيزوجمارلاصالةليلقدوليس

فيبولمىطقولالىذلكفىواماثوليكالارذوفىكرروا!كماكىوتستتد)6!(

غيرمعفيرقحتف!نوالا+1015،عدد6اصحاحكورنسأملالىالنافبةرسالنه

عندهمالزواتَا!اثم،الظلتمعلكورضركةواىوالانمللبرخل!هايةلأنهالمؤمنين

ناذلكإ!ا!اف.المسيحىغيويمارسهلاواورد،تمنالايمارسهلامقدص

لأنمنالمةولهيمالمؤعنببنيتحفقلاماt،هذ،واصداجسداالزوجانيصيرعشدهمبالزواج

.الناراملمنخر8ايحتبرمنهما-للا

ا،-.-حي-ءمارستهتجوزوبالعالىمقدساسراالزواجيروقفلاالبروتست!انتاأم

،حافذكرالسيحى!،ضيرالمسيحي!زواجيجيزلبو&!خر2نصالىويستندونالمسيحيوممير

ل!مالداتِالباقدنواما+13د%Tعدد7الاصحاحكورنتوساملالىايافىلىرسالت

؟المرأةيشركهافلامحهتسكئانتوتضوهىمؤمنةلهبرامراةلهاخ-لاقان،الربلانا2

،..تتركهللاممهايسكنأق!رتضىوهومؤمنغيورجللهاالتي

،177!طوالئرقاوى2لأ8ر217مربقطرونعرو214بطرسحلعىمذاقرب+!(

oثصسلامةاحعدويرلى fالبروتستانتأباحطالماأنهايامئىفي577مهشجوتوفيق

المسيحىفيعثدممالرواجيتنعاولبابمنلانه،الدكنلىالزوجينلاختلافالتطليق

للزوججوازىامرالتطليقطلبلأنالفارلمعهناالثياسفىىاننايد.المسيحيولمحير

مطلقا.الزواج.لبطلالموأنعبينعاالمسبص
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بفيرالارثوذ!لسىالمسيسزواجيجوزلاالأرثوذكنسالسريانوعند

يجوزاكن،الأرثوذكسالاقباطعندالحالهوكعاالأرثوذكىالمسيحى

مختلفةبمسيحيةاومسيحيةبغيرالارثوذكسىالهسيحىزواجفىالتفسيح

يجوزفحندئذالايمانالىالمؤمنالغعرينجذبانوأملذلكامن"انطائفة

مثرروالارثوذكسالوالدمذهبالاولادباتباعفالتعهدحالكلوعلىالتفسيح

عندهم.(21م)8مراعاتهتجبجوهرى

العافداذيكون)نالزواجلعقديشترولالأرثوذ-لسالأرمنوعند

وعلى.الارثوذ-لسالارمنلمذهبتابعينيكونا)نيشترول-لعا،مسيحيين

يعدالأرثوذكسيةالأرمنيةالكفيسةفىبالزواجالاحتفالفمجردحال-لل

.(01م)لمذهبهاالمتعاقدينمنقبولا

ة(3م)المسيحيينغيرمنالزواججوزلاالارئوذ!مماالروموعند

ا)طرتيأخذعندمامذهبهءيرمنبعمصيحىايأرثوذكسىبزواجويصرح،

كتابيا:نفسهعلىعهداالارثوذ!ل!مىغير

أرثوذك!مىكاهنزواجهبمراسيميقومبأن-01

الأرثوذ-لسى.المذهبحسباولادهوتعليمتعميذيصيرأق-2

حالةفىالارثوذ!لسيةللكنيسةيكونالقضائىالاختصاصوبأن-3

(5م)،الزوجيقجمانزأعوقوع

!لانواوأنالزواجمنمانعاالديناخعلافيعتبرونفلاتسقانتالبروأما

يعتبرالبروتستانتلأ!للىلكَ.ألحالاهذهلىالتعالميقطلبللصميحىي!يزون

التطليقيجيزونلا-لما،الرواجمنمائعاالزوجينبينالطائفةفىالاختلات

الطائفلأ.فىالزوجيناختلاثبسبب

المسيحىبغيرالمسيحىرْوآجيجورْالكاثوليكْفلاطوائفتعندماأ

(06م)،باطلمعتمذوشخرهعتمدننهيرشغربيقالمحقودالزواجان"

ذلكومعمسيحىفيروهوالعماذ!صرينللممنهـوالمحتفذغيروالشخرْ

اختلاثأما0(32/4)الزوجينبينالديناختلاتمانعمنالتفسيغبافلأب

(50ْم)ديناالنهىاشدءددمنهىjمكروهأمرلهوالزوجيقبينالطائفلأ
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تفسغلا"صيثبشروطالكاثوليكجةالكنيسةباذنجائزفهوذلكومع

التالية:الشروطتستوفمالمالمذهباختلافمانعمنالكنيسة

عادلة.)سبابذلكالىتحرجان-1

عنالضلالخطربدفعضماناالكاثوليكىغيرالزوجفىدىان-3

الأولادجميعبتعميدضمانامعاالزوجينكلايؤدىوأق،الكاثوليكىالزوج

غير.لاكاثولياكيةتربيةوتربيتهم

ناعادةويجب.أدبيايقيناالضماناتهذهاتماممنيوقنان-3

:!51م)هكتابةالضماناتهذهتقتضى

زواجه،علىثرلاالزواجأثنا+لطائفتهالمسيحىتغيير)نويلاح!

،الزواجعقدءخدالزوجينطائفةاتحادتشترطالتىالطوائفعندحتى

الزوجيناحدارتداداْما،لبقالْهلاالزواجانثسا+عندشرووالاتحادفهذا

وانىالجسطللانفصالسببافيحتبرالزواجأثناءا!صيحيةعنالمسيحيين

.سنرىكعالبتطليق

فتجيزالمسيحيةاحدهااعتنقثمم!ععيحيينغيرزوجانمناككانواذا

يطلبالتطليقانمنهماللمسيحىوالبروتستانتالأرثوذكصرطوائف-لنائس

وغيرالمسيحيةاعتنقمنجماالزواجفيستمرالكاثوليكطوائفعندأما

الىنسبة،البولممىالامتيازاوالايمانلامعيازمراعاة،الزوجيههمنالمسيحى

أراداذاالا،المسيحىءيرالزوجمعالمسيحىالزوجبقاءأباحالذىبولس

.)8!(ا؟خريفارقانأحدهما

بينهماالزواجبقى،معاالمسيحيةالم!صيحيينغيرالزوجاناعتنقفاذا

ينتميانالتىالطائفةبحسببينهمامحرمةقرابةعلاقلأهضاكتكشمالمقائعا

.الزوجاتتعدداوايازواجلحددفىسبباالزواجهذايكونالاوبثصررواير!ا

المسيحيينعندالطالْفةاوالديناختلافمانعقواعدانويلاحيما)بلم

طائفةالروجيناختلافعندلانه،المحاكمفىبهامعمولغيرالذكرسالفة

55!1لصصنةVIIق7و6م)الاسلاميةالثريحةاحكامتمابيقيجبملةاو

الاسلاميةالثصريعةاحكامءنوغيرهبهالمعمولالحنفىالمذهبمنوالراجح

وامللهماختلافعنالنظروبصرف،ببعضبعضهمالذمةاهلزواجيجيز

انظي.نامدسيازواجاالمشحيينمميربينالزواجالكانويكطوانفوكسمى)89(

الىصوليلأ.الاراتمن5؟1و6.؟المادتين
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المسلمةزواجلاكن،بالمسلماليهوديةاوالمسيحيةزواجيجيز-لما،طوائفهم

.)!!(يجوزلاالمسلمبغير

العنمى:المل!بفيالراجحفىوموانعهاللحينزواجشرو!-74

اذاا&ملمينغيرالمحريينزواجعلىالحنفىالمذعبمنالراجحيسرى

منالراجحويقضى.ا،لمةاوالطائفةفىالآخرعنمختلفاالزوجيقاحدكان

:)001(يأتىبماالذمييهاعندوموانعهالزواجمثروروبشأنالحنفىالمذهب

عندالصمحيحالزواجشرورواستوفىالمسلمينغيربينزواج!لل(1)

تبطلمهاوتجيزهالمسلمينغيرشرائع-لانتسواء،بجوازهيحكمالمسلمين

ا)مكساوبيهوديةالمعميصوزواجالراهبوزواتَالعمأولادبينواجفال

بعضانرغمالمسلمينغي!عندازهبجمِفيحكم،المسلمينعندجأئزذلككل

تحرمه.شراذعهم

وتم،بالمحارمزواجاكاناذا،ا،سلمينبينالجائزغيرالزواج(ب)

ترافعاذاالاالقاضىلهيتعرضلا،عندهمجاثزاو-لانالمسلمينغيربيق

بينهمايفرقأنعليهيتعينْحيث-للاهماأوأحدهماأمملمأواليهمعاالزوجان

الزواجبانئساءلاتتعثقاهامهالمحروضةالطلباتكأنتولو،نفسه6تلقامن

ببطلانه.أو

المسلمين،عندالجائزغيرالزواجصورمنبالمحارمالزواجعداوما

له.القاضىيتعرضلاالمسلميقغيرعندجاثزا-لاناذا

مهربلاوالزواجذمىمنبالمععدةالذمىوزواجشهودبغيرفالزواج

القاضىيتعرضلاوبالتالىالذميينعنديجوزقدلكنه،المسلمينعندجائزغير

بغيويكونانالزواجلهذاالتعرضمنالقاضىمنعفثصرط.يبطلهلاأى،له

هذاكاناذاولكن،المسلمينغيرالزوجينشريعةفىجائزايكونوانالمحارم

الآخر،الزدجشريعةفىجائزغيرالزوجينأحدشريعةفىجائزاالرواج

بتعرضعلىالقاضىانيمتنعانوأرىذلكفىنصعلىأعثرلم؟الحكمهوفما

الحالة.هذهفىالزواجلهذا

81سالاح!اممجموعلأ8/3/6791ونش!5،79!صزهرةأب!محمد(199

يئبتولااصلا!حقدلا،باتفاقباطلالمسلمبغيىالمسلملأزواجانوليه585ص

النسب.به

بحدها.وما233مىوالبدانعبعدماوما13لامى1-ايداية)..لأ،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ناالىيستنمع،الذكرسالفالنحوعلىأنكحتهمعلىالذمهَأهلو)قرار

الحطب+حمالةوامرأته"لهبأبىعنالكريمالقرآنفىذكرعزوجلالله

عهدفىالخفيرالجمأسلمكما،الثصركفىالواقعالنكاحبعقدامرأت!فسماها

أنكحتهـمكانتولو،امرأتهعلىعقدهيجددأنمنهمأحدايأمرفلم!النى

اكثرعندهمنأمروسلمعليهاللهصلىلأنه،عقودهمبتجديدلأمرهمباطلة

يمسكاناختانتحتهومنالباقعاتويفارقاربخمايمسكانزوجاتأربعمن

فىبالامساكيأمرلمفاسدةانحكتهمكانتولو،الأخرىويفارقاحداهما

ولوةزنيايهوديينوسبمعليهاثهصلىاللهرسولرجموقدالظسدهالنكاح

،الزوج!حصنلاالفاسدالنكاحلأنيرجمهمالمفاسدةأنكحتهم-لانت

ريبلاانتساباآبائمالىالكفارينسبكذلك.لمتزدجالايكونلاوالرجم

يدعووسلمعليهالذءصلىاللهرسولوكان،الاسلاماهلمناحدعندفيه

يشترطالتىالمحضةالحباداتقببلمنليسالنكاحأنكما،لاَبا!مأصحابه

()101الاسلامصحتهافى

منفعابت،الينااحتكموااذابالمحمارمالذمةأهلزواجتحريمأما

الآية،آخرالى0005النساءمنآباؤكمنكحماتنكحواولا-:الىتحاقوله

المساصين.وغيرالمسلمينالآباءيشملمطلقالآيةفى"آباذكمل!ولفظ

بحدما.وط803ص1-الذصةأملاحكا!ش:الةابنذلكتفصيلفىراجع)؟.ا،
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ثىطالفالف!3

لرماجالمحلوآ

الأولالمبحث

المشترمةالزوجعةالحياةأكناءالزواجآثر

الأولالمطلب

الماليةالاَلار

والجهازواطوطةالمهر-1

ا!صريين:اقسيحيينشرهئعكلالم!ر-75

تعتبرولا.ز201(بهازواجهبمناسبةلزوجتهالزوجيدفعهمالالمهر

المهرالمسيحعةالطوائفشرائعمنغيرهاولاالأرثوذ-لسالأقبا!شريعة

بدفعهالزوجتلزملا-لماةصحتهشروطمنشرطاولاالزواجأر-لانمنركنا

يجوز-لما؟مهرالمسيحيينعندالزواجيجوزالاساسهذاوعلى.لزوجته

هذهفانصحيحةالتععميةوكانتمهرالزوتجهالزوجسعىفاذا.مهربلا

مهرايسملمواذا.المهرعدابدفعالزوجيلزمماليااتفاقاتععبرالتسمية

موأينيبيقولممنزلاالمهرجعللوكماصحيحةغيرالمهرتسميةكانتاو

..مهرب!الزواجويعتبرالمعل!ريجبفلا

منالزوجيةمنزلتجهيزعلىالزوجةتجبرفلابهرالرواجتمواذا

مهرها.

)301!ا!رلأحكامتنظيماالأرثوذكسالأقبا!شريعةتضحنتوقد

بمهمالزواجتمفاذا،مهربلايجوزكمابمهريجوزفيهاالزواجانمنهيؤخذ

فىالا-لليلبمجردالمهرالزوجةوتسعحق.لهأقمىأوأدنىحدهناكفليس

لماطبقابالمهرالوفاهويتم.)ء.1(الدخوليتملمولوالصحيحالزوأج

قسطيقعلىيقس!وقدمنهجزءيؤجلوقدمقصاكلهيدفعفقد،عليهاتفق

الضصاهفظامقانونمن13م-الثمخصيةالاالاصمسائلمنالمهريحتبروبالتالى)201،

ولارن-3،لأصالأهوافاو!سام،07صسلاماوأحمد(الملنى)4691لسنة147ركم

!ئلمنالمهراعتبرحيث679ص14صالأحكاممجموعة،3/01/1663لشى

العببة.الأحوأل!

فقهاءبضويسسالأرئوفىكس.الأقبا!عددلا4-74/97/66الموادانفلر)301،

.+بالأربون5ا!رمعدمالارنوذكسالاقبارو

الباطل.الزواجعناملامعندالصحيحلمحيرالزواجفيا!رأحبهاموصنذك!)4.لأ،
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قبضمهللغيرلايجوزبحيثبنفسهاحمرهاالرشيدةالمرأةتقبضة.أكثرأو

!رها.صىالوأوالولىفيقبضالقاصراما،من!،-لبتومالا

عدا،الأرثوذكسالسريان!ثريعةفىكذلكمقررهْالسابقةوالأحكام

الابأداذهيلزملالهايدفد"ولممهـرالامراْتهالرجلكتباذابأنهتقضىأنها

.501()(التطليقأى)الثصرعىالفصللدىاوا،وتعند

والرومالأرثو-لسوالأرمنالكاثوليكطوانفمثرائعتتضمنولم

مهروبلابعهرعندهمالزو)جيجوزوبالعالىالمهرلأحكامتنظيماالأرثوذكس

باعتبارهاالهرحمذاعلىتسرىالاسلاميهالثصريعةاحكامفانبعهرالزواجتمفاذا

ا،ذهبمنالراجحوبحعسب.)601(مصرفىالاسرةلأحكامالعامةالثريحة

الحقيقىبالدخول-للهمهرهاالزوجةتستحقالاسلاميةالث!ريعةفىالحنفى

فتستحقالصحيحةالخلوةأوالحقيقىالدخىلقبلاما،الصريحةالخلوةاو

للمهرفىنىalحداهناكالمعروفانومن،صحيحاالعقد-لاناذاالمهرنصف

هذهأتباعأحدزواجعنديسرىلاالأدنىالحدهذاأقالا،الاسلاميةالث!ريحة

تجيزأولىبابفمن،مهربلاالزواجتجيزالطوائفهذهلأن،الطوائف

وتسرلى.والملةالطائفصةفىمتحدينالزوجانكانطالمامهربأقلالزواج

.)7011الجعلةعلىالبروتستانتعندالسابقةالأحكام

Iالمسيحعين:عندالدوطة-لا

الزوجينمنكلأموالااختلاطالمسيحيينعندالزواجعلىيترتبلا

!و.1()8.الآخردونلهالزوجينمنكلأموالتظلبل.عامةكتاعدة

أخربعضيقرر-لماالدوطةنظامالمسيحييقالمصريين!ثرائعبعضتحرفذلك

زوجته.بأموالالانتفاعحقللزوجمنها

0[a%)الموادTA-1.ثN . Y - 4kAالارنوذك!ى.ال!ركاقعند

ىدانهيبدوو631صسلا!ةاحعدوقارن323صالنصرقاوىجميلمذاقرب)601،

الحالة.صنيفىالارنو؟كسالاقباروقواعدقطبيهت

ما!اتتنم!يرالتىالنصوصبمفىالبروتستافتثريعةقضمنتوقد)701(

سبقفيماالخطبلأعنالمدرلهجزا.عنالكلامعنداليهاشرفاانسبقمامنهاا!ر!دلون

.العللاقأنارعناملامعندصنذ-لرهماومنها

االمادكا+الارئوذ-لسالاكباروضندالقانو؟ةالخلاصهمن22السالةاننلر801(:

144والمادةذك!ى!الادْالار-ن5!صوعة!!!2.والأرثوز!لسالريانمجموعلأمن37و

.ه-والتضاءالادارةتاموصنىامانويكتواعدمخمرمئ
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العوطة-901()ثوذكسالأروالأرمنئوذكسالأرالسرياقفعضد(1)

الحياةاعباءفىوليهاأوالزوجةبهتسا!ممالهى-أيضاالبائنةوتسس

من-لقطيعالنقودغيرمنبك:نوقدنقوداالمالهذايكونوقد.الزوجية

ذلك.غيرأوالزوجيةبيتبهتدخلالذىالجهازاومنزلأوبقرأوغنم

الزواجانحلالعندوتستردماالزواجطوالالزوجةمدكعلىالدوطةوتظل

)011(الزوجيةالحياةلصالحأموالهامنزوجهااشتراهماخعسمبمدبالتطليق

ورثتها.فيقتسمهاتهاوفاعندأما،زوجهاوفاةعندالدوطةالزوجةتستردكما

وتنميتطواستثعارهالحفظهاعادةللزوجالدوطةوليهاأوالزوجةوتدفع

اقتضتاذاالزو-يةالحياةلصالحلاستثمارهاالزوجلغيرتعطيهاأنولها

الدوظةفىتت!حرفانللزوجةيجوزلاانهالأموغاية،ذلكالمعسلحة

بعدوفاتها.لأحدبهاأوك!تاذاالازوجهااذنبغب

صحتهف!لثرطاولاالزواجفىركناليستالدوطةانويلاحظ(ب)

مسمىغيرعقدايعتبرا!مااتفاقولكنخا،فيهالزوجةعاتقعلىالنزاماولا

ثمومن.زواجبغيردوطةلااذ،الماليةآثارهمنويعتبربالزواجيرتبط-

.)111(الشنصيةالأحوالمسالْلمنالدوطةعلىالاتفاقيعتبر

القواعدالقانونيةمحتتفقجملتهافص-السابعةالقواعدانيلاحظ-لما

غيرالماوائفباقىعلىتطبيقهامنيمنعماهناكليسثمومن،العامة

.1(لأر2الاسلامية

أرثوذ!لس.ارمن08و77وأرئوذكسعريان38-28الموادانظر)901(

البائنةتبقىبانربصى33ا"دةنعىورثفقدالأرثو؟-لسالرومضنداط)011(

ونقيفهم.الا.لأدتدبيةفىفخفلاولا؟مناد!لاناذابالطلاقالزواجلسخبحدللزوج

)الملغى(46!؟لسنة147رفى؟الخ!ا.نضامقافونمن113المادةالممنىمذافى)111(

37لسنةهثالضيةفى/56/ثثفىالقاهرةاستننافالىوأنصار35مىس!مةاحمدوأيضا

9-القانونيةالقواعدمجعإعةث!35/5/39فشىوقارن-687منفرجتوفيقوأيضا

الزواجبحعدالمساسعنببدنزاعموبال!وطةالمتعلقالنزاعبانقفىصيتا!اص

.بالزواجمتحبقمووما

نسلمبائدة+درطة،الزوجهنندمانطا!رسق!قالالفاىبانصكموود)112(

طابعلوانفاقهوالز،جيةالحياةاعباءتحعلليبغلتهاللاتلاعالزواء3عندالزوجال

البارىدالعرتعاقدولاراثهاليهننصرف!لاالعامةالقواعدلحكميخضعنما!ن"مالى

فث!ى.العامالنظاملقواعدفيهمخالفةلافيعا.اليهايختسبونالتىالطا+طاألرادبين

.116ص1بالقانوليلأالقراعدمجموعة1652ير12/"6

ا"!وةمم-ل11-إبم
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الممريين:ا!سيحيينكلمدالجهإز-!7

وخلافه.و-لىأثاثمنالزوجيةمنزلالىالروجةت!خحرهماهوالجهاز

التجهيزهـذاْب+يقعيلالزوجيةمنزلطبتجهعزالزوجةتلتزمولا:

غيرهمنولا!رهابنالزوجيةمنزلاتجهيزعلىالمرأةتجبرلا"و،الزوجعلى

اصبل!.جهازبلااوالزوجدفعهالذىبالمرياجقلأقليلبجهاززفتفلو

المف!مقدارمنش!ءتنقيضول!منهبثمىءأبيهمامطإلبةولامطالعتهالهفليس

.لأ()13،عليهتراضياالذى

زوجهامناخ!ذدهالذىالمهرمناومالهامننفسهادجهزانوللزوجه

1()؟إبهمطالبتدفاكامنه!ثى+عندهوبقىمهرهامنابنتهالأبجهزاذ)5و

ال!كلازملكتقاحرةالابنةهذه-لانتفان،أموالةمنابنتهالأبجهزأذاأما

الابويعتبر.قبضهعندملكضهرشيدةكانتوانلهابب!اشراءبمجرد

منهلفىهاخذلورثتهولالهوليسالأ-والهدهف!لابنتهبالجهازمتبرعا

بحايتهلورثتهاملكاالجهازكانالزوحةتوفيتواذا،لهابنتهامتلاكبعد

قيمته.نزلتأوبلىاوقدمولوعليمإيكونالش

الانتفاعوله،زوجهادونلهاملكفهومابجهازالزوجةد-لمتواذا

بحدطاأوالزوجيةقيامحالمنهشيئااغتصبواذا،منهبيتهفىيوضحبما

اما)115.!اغعصابهبعدعندهاستهلكاوهبك.ادتبقيمتهأوبهمطالبتهفلها

.قيهتردولاغيرهردعليهيجبفلامنهاغتصاببلاعندهاستهلكاذا

تتفقوهىالأرثوذكسالاقبا!شريعةعليهانصتالسابقةوالقواعد

وليس،الجملةفىالاسلاميةالثصريعةأحكامومعالعامةالقانونيةالقواعدمع

تضعلمالطواثفهذهلأنالأخرىالطوائفعلىسرهـانرممامنيمنعماهناك

.)116(الجهازمساثلتنظمنصؤصا

يحتبرامإلزوجةجازمنيعتبرفهل،البيتمعاعحولانزاعوقعواذا

الرجلألIأمومن

اذا،-فهرقضىْبْذلكفىحكحاالأرثوذكسالاقباوو!ئريعلأتضمنت

الببتفىموضوعمتاعفىالفسخبحد)والزواجقيامحالالزوجاناختلف

مالمللزو!هولهماصالحايكوناوللرجاليصلحفعا،فيهيسكنانالذلى

!لس.ثوأرأقبارو7هنم08م.(1.لأ31

ذ-لس.ةوارأقبارو8387/نمm(1ث)

أرنوحمر.اقباعل84/!8مأ،151

)116(&.,Lei;اصر،ناشرسةعليهانص.تاطلاتاحالةلىخاصةاحكامبمض

.الطلاقأئارمناملامع!دنسدكبنفإْكىالأرئو
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فىثزاعووقعالزوجينأحدماتواذا.ا(W)،لهاأنهعلىالبينةالمرأةتقم

للحىيكونوالمرأةللرجليصلحف!االميتوورثةالحىبينالبيتفىمتاع

وتعنى.الزوجةامالروجالحىحذاكانسواءA(11)البينةعدمعندمنهما

.)!11(البيتلمتاعملكيعهيثبتانالزوجينمنلكلأن()1الأ--لامهذه

لطأنهعلىقرينةللمرأةيصلحماكاناللاثباتدليلهناكيكنلمفاذا(ب)

لهمايصلحماأما،وكتبه-لعيابهلههانعلىقرينةللرجليعصلحوماكثيابها

الزوجيقمنوللحىالزوجينحياةحالللرجلفهووالأئاثالمطبخ-ادوات

احد!عا.وفاةعند

حولالنزاعفىيفحسلتنظيماالاسلاميةغيرالأخرىالطوائفتضحولم

فىالحنضالمذهب+نالراجحاحكامتسرىاننرىولهذا،الجهازملكية

الأ!رةلاحكامافعامةالث!ريعةباعتبارهالحالةمهـلىهفىالاسلاميةلنرةا

محر.فا

فيهفالقولطللرجليصلحمابأنالحنفىالمذهبمنالراجحويقضى

لان،بيمينهماالزوجةقوا!فيهفالقولاللنساءيصلحومابيمينهالزوجقول

علىالدلهلاقامةعبءالظاهرخلافيدعىمنوعلى،لذلكشاهدالظاهر

الراجحوءوفيهالع!عاحبينفرأىكالسجاجيدجعيعالهمايصلح.ومامايدعيه

باعتبارهللوجلفي!يشهدالظاهرلأنبيمينهفيهالزوجقولالقولأن

()012البيتفىلماحاذظةا)زو-ةوباععباربالبيتالموجودةالأموالفىالمتصرف

فالقولالآخروورثةاحدهماجمااوألزوجاورثةبينالنزاع-لانفاذا

للعرأةيشهدفالظاهرالزوجةمعالزوجورثةبينالخلافكاناذاعدافيلك

فىبيمينهاالمرأةقولالقولنفيكسفحسبحافظةلااليدواضعةلأنهافيه

الحالة.هنه

فىكس.شار!لباأ58/08م(؟71)

1(1A)فىكى.نورأ!نباا68/18م

ييببلعليهاالصولطالسهلمنلأنهوحدمااللواتيرعلالتعوبليصحولالأ\،)9

3سالمحاماة22/6/2391مختلعلاصنننات-للجهازنمنادىالذىالمالمصمرمنالتحقق

3134ر184ص

اننلرث!3ىع1م2!لأ93/؟/ثلىالمجتععلأاللوانر-محلعلاسدفافز.12،

27.لأصا!ريةالنقغىس!صةقخا"فيوالوصيةبالحيازةالملكبةانبات!كابدا
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جوالرملكيةعلىالقرينةهذهاقامةعلىالدينيةالشرا؟عحكموثقتصر

الاثبماتوقانونالمدزساالقانونوواعا-تسرقثم6البيتلمتاعالزوجةاو

)121(.الاثباتوأدلةال!كازدعاوكلاعلىالمواف!اتوقانرن

ابفيةنفقة-2

المسلمين:غيراثثكريينشرائعفبىا!ذصوصوهصمور-78

الوفاءعبءيقعماليهأعباءالزوجينبينالمشترلَةالمعيثمةتاتتضى

أفرادهاوأقوىالأسرةعنالأولالمسئولاباعتبارهالزوجعلىبمعظحفا

وعاىالروجةعلىبالاتفاقالألتزامالماليةالزواجأعباءوأهم.الكسبعلى

الأولادت

شر)ئعفىلهاالواجببالاممتمامتحظلم-اْهميتهاعلى-ازوجةا!ققة

اح!كامها.تنظمنصوصهنطوائفهمبعضشرائعتخلوتكادبل،المسيحعين

الأتىيتبعاطصريينالمسيحيينضرائعفصوصفىالقحمورهذاوازاء

الزوجية:نفقةلأحك،مبالنسبة

ظيرالمصريينطوائف!ثرائعفىالواردةالنصموصتطبق-أولا

الزوجية.نفقةأحكاممننظمتهفيماالمسلمين

الشخحعيةالأحوالوقوانينالاسلاهيةالشريعةاحكامتطبق-ثا.نيا

سكتتفيمام851!لصطنة001نونابالةالمعدلا391لستة5ْ؟رقمنون-دالقا

الثريعةباعتبارهاالزوجيةنفقةاحكاممنالمسلمينغيرالمحريين!ثرائععنه

حدودفىالتطبيقح!ايكونانمراعاةمع،مصرفىاياسرةلم!صالْلالعامة

بالمعاونةالالتزاممظاعرمنمظهراالمسلمينغيربينالزوجيةالنفقةاعتبار

!ثرائعفىغيرممامناكثرتسودالتىالفكرةوهىالزوجينبينوالمساعدة

تلزمالاسلاميةاض!ريعةاانذ!ث.الماليةللالتزاماتبالنسبةالمسلمينغير

عليوالقادرعيشهاعنالمسئولباعتارهزوجتهعلىبالانفاقوحدهالزوج

شرائعتلزمبينما..أولادضصانةاورضماعةأوحملمنعوانقبغيرالكسب

عاوالمساعدةالمحاونةقبيلمنزوجتهطابالانفاقالزوجالمسلمينغير

بلخ5بتقديمالزوجةيلزمالشرائعهذهبحضنجدولذلك،المشتركالعيش

تح!كعقاردهتمذرءضدئمنهدفعأوالجهازبردم!!ابمخالبةالمصلقةفدعوى)131(

شخى(الانباتقاو،نقواءول!حلهاو!ات1الهرالعاتوفانونالمدكاالقانونشالانباتقواعد

83رقم!12ص1بالقانرفيةالقواعدمجموعة91/4/03!؟
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إالا؟ف(قعاى-"إةإمم؟اآضب-!-دزمخنماةادوطةايممممىةللزوجالمالمىْ

ا-يخاةاأنذ)كفي4الاسلامبغيرإ؟صاثعانظرةوو-4.معينةوروبمنزوجها

.الحياةمطالبع!!فيداالزوجانيتصاوناتينبغىمثشركةحياةالزوجية

حمذافىأنبالاقفاقوحدهالزوجالزامفىملاميةالا!الئمريعةنظرووجهة

يت!المجعفلاالأسرةاستقرارعلىيساعدوطالامورطبيعةمعيتفقماالالزام

ا)زو-ةأنعلى،وآخووقتبينالمنازعاتمحهقثورمعازوجتهمالااشايز:ج

منيمنعهاماثمةيكنلملهاالزامدونبرضا!اماليازوجهاساعدتاذا

.الأخرىالنزائعمنغيرهاوفىالاسلاميةالثصريعةفىذلك

زوجها:علىالن!الزوجةاسمخقاقشروكل-97

النفقةالزوجةستحقاقلاثروطاالم!هـيينالمسيحيين!نرائعتحددلم

لاالروجيةنفقةءنأ)شراتعبهذهوردتالتىالنصرصأنغير،الزو-ية

الثريعةباعتبارءابشأنهاالاسلاميةالشريعةشروروت!اييقا+كانتنفى

نونالثصمأنكالقابوتاالحمادرةنينالقواو-لرلكصر5فىالأسةثللمساالعامة

نم\1المادةنصتوقد85اطلسنة001بالقانونالمعدل0291لسنة35

اذاالصحيحالعقديئتارمنزوجهاعا!للزوجةالنفقةتجب"أنهءلىمنه

فىمعهمختلفةاوموسرةكانتلوحش،حكماولواليهنفسهاسلمت

يلى:ماالروجمِةالنفقةالزوجةلاستحقاقيثمضررووبالتالى،"الدين

أ-واجاعقذ-لانفان،!NY).3صحيحزواجعةدهناكيكونأن-أولا

الزوجية.نفقةالمرأةتستحقفلاباعللا

أأ)23ذمتهعلىزوجتهاحتباسم!الزوجاماكانفمطي!ونأن-لانيا

بمرف،شاءاذاحنخاالزوجيةحقوقهء!طحممولهامكانهفىيكونانإختى

تجبالزوجيةفالنفقة،برخمماهاكاكهقيامبالفعلعليهاحكمواصهعنالنظر

دخلسوإءالزوجةلىاحتيا!امكانةابل5الص!بحالزواتًعقدابراممنذ

تنتقلالمامالزوجية"ضزا!الىالزوجةانتصلتوسواء،يدخللمأمنجمااإزوتً

مافقيربالزوجةكانتوسواء،الزوجبرشمااكاانتقاعدمكانطالمااليه

مأزوجمادينعلىالزوجةكانتوسوا+،زوجهـامنغنمطكنرأو"-يىسة

الدين.فىمعهمختلفة

فان(الوظيفةاوالمهنةاوالحرفةصاحبة)العاءلةللزوجةوبالنسبة

مانا-اانهغيرءزوجيالمصالح،ضفرغةفيِلانهاكاملايكونلااحتباسها

(CC)\دعوىفترلفىيصرلالذىعليهبالمسزواجهاائباتعنالمدعةعبزتومتى

.38!/66الخية01/3/96فيشبراصكلم-النفعة

،!23(I؟022/65-.ا!سننطففى36/9/66!احكملىا!بندانبةلقامرة
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النفقةتستحهقفانهاوأولادهابيتهماشئونبغيرباشتغالهاراءصياالزوج

برضاهمنهفاتهعماتنازلقدالزوجانالاناقصاكاقوانالاحتباسرلان

اكثيكنلمفاذا،عليهالنفقةفتجببرضاهاهلهامنزلفىتركهالوكصا

اعتباراالاسلاميةالثصريعةلاحكاموفقاالنفقةتستحقفلاباحترافهاراضيا

بالنفعةمحترفةلزوجةحكمذلكومع.)124(باحترافهارضاهعدموقتمن

بقصدكاقالزوجةعملأناساسع!باحترافهازوجهارضاعدمرغم

علىالزوجاقدامبأقحاكم-لما،)135(المعئحةأعباءف!زوجهامعاونة

الاحتبماسفىحقهيسقطرضايعتبرعملالهاأنيعلموهوبامرأةالزواج

الاحكاموهذه.ذلكعلىمعهالزوجةاتفقتاذاأولىبابومن)269(الكامل

ذلك،بعدرضاهعدميمنعلازوجتهبعحلفترةالزوجرضالأننظرمحل

فىحقهلأن،زوجتهتعملأدقكتابةقبلأنبعدحتىيرضىألاحقهوصن

تضارولن،يخالفهماعلىبالاتفاقعبرةفلاالعامالنظاممنالاحتباس

نفقةلهاتفرضلأنمحنىفلاعملهامنتكسبلأنهمابذلكالعاملةالزوجة

القانونواضعقننذلكومع.ناقصباصتباسراضغيروهوالزوجعلى

02!\لسنة35القانونمن1/5المادةفىفنصللمحاكمالاخبالاتجاهذلك

&مقوولسببايحتبرلاأنهعلى8591لسنة001القانونصن3بالمادةالمعدلة

الحقلهذااستعمالهاانيظهرمالمالمث!روعللعملخروجها"الروجيةنفقة

وطلصبنهاالاسرةلمصلحةمناتسأولحؤ!%استحمالباسماءةمشصربالمشروول

ضرورةمنهايفهمالنصبهذاالواردةالمشروطوكلعة،منهالاعتناعالزوج

بينتسوىالايضاحيةالمذكرةاقغعر،-خملانزوجهاعلىالزوجةاشتر)وو

واللاحقْللزواجالمعاصروالاشتراروالضمنىوالاشترا!الحريحالاشترارو

الروتاذنهااذاالمشروعللحملالخروج5عندتسعطلاالنفقةانلتذكرله

.)127(8بعملظعالماتزوجهاأومنهاعتراضدونعملتأوبالحمل

(1f)986و086ص2-عابدينابنوحاضيا5!1ص،-الرائقالبحر.

.003صاسماعيلامابذ-لره31/11/1656فىالابتداليةالعاهرةلأ()25

الزوجةعكلمئانمن-لاذافىاطيقررانللقافىكتركانالىالفقهاهشلريقويتجه

صلاملأاحمد-حعهاستحطلفىتحسفامنهالهاماالزوجفعكانا؟اوماالاحتباسيفوتأن

البندارىالومابوعبد!26صاصاعيلوايهاب363مىودعروبقطر623وITTص

.08ص!6!1+الزوجيةوالحوقالعاملةالزوجة+كتا!شهقى

عمالحذكرهص83بر81الضيلأفى6!6/51/ثلىالابتداْيةالاسكندرية)126(

.203ص1668روالئم!ض!لأالاحوالاضاءفىحنفى

(T%،لسدة001رقمالشضبلأالاحوالوقالونالاصرة!لنابنالىفىلكشرحراجع

للئصريعةمخالفالحكلمI.انالىفيهوانتهبنا،بعدحاما34صلأ859رر1685

*سملاميلأ.
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ز؟جتهءلىينفقأنالزوجكلالأرثوذكسالاقباووشريعةوتوجب

كلا!رانت:ر.والم!اعدةبالمحاونةالاامكأامي!ت!ميه5،فهذا،مرضتاذا

قبمرضهاكاناذامابيقالجريضةللزوجةاضسبةبايفرقلاالنص!ص

غيرأممزمنامرحن!اكاناذاماوبينةبحدهأمأببكامنزلفىالزفاف

للطر*قسببايصلحقدمحينةبشروطالمرنمرانغير،.()128مزمن

".سنرىكما

نابمزاكانتعذرأوحقبغيرالاحتباسزوج!،علىالمرأةفوتتواذا

دون.الزوجيةمنزلالىالانتقالعنامتنحتلوكماءنفقتهاتسقطوعندئذ

الزوبمهاذنبغيراوشرعىمسوغبغيرالزوجيةمنزلمنخرجتاومبرر

عذربدوناقا+خهمحلاليهانقلالتىالجهةالىزوجهامعالسفرأبتأو

نصمتوقد.!ثرعىعذربغيرزوجهـ،عننفسهامنعتأو،)!13(مقبول

رقمالقانونمن3بالمادةالمعدلة1"03لسنة25رقمالقانونمن1/4المادة

وا)013(ارتدتاذاللزوجةالنفقةتجمبولاأنهْهعل85!1لسنة001

ليسوسببذللثالىاضطوتاوحقدوننفسهاتبممليمعنمختارةامتنحمت

الزونَ،قبلمق

تعدلافانهابعذرا،بجقالاحتباسزوجخاعلىالمرأةفوتتاذا151

منزا!منالزوجةخرو!بأنحكموقد.-لاملةنفقتهاوتستحق،ناشزا

يحدلاعليهأاعتدائهمنهربهااو)131(لهاالزوجطردبمببالزوجية

المتريعةفىيوسفأبىبرأىو)خذا)133(نققتهايمصقعذولانشوزا

الدينيةالآدابحدودوفىمرةلأوأ!الزوجةحجتاذاأنهنرىالاسلامية

ت-،مبةالاستافيح!3خلافعلوهذا.ارنوذكسافباروث/543م)128(

مسكنالىألانتقالطلبتقدتكئلماذا:وجيةنكقةالزفافقيتسضايىالزوجةتسف!لا

الأصةكثابنااقر،الناشزحكلفىقبحيث.كللبهاعنوعدلتذلكطلبتاو،لزوجية

.38و37صط85!اروالشض!يةالاحوال،قانوت

ارثوذكس.اقباد147/431م)912،

فىاضنلفاا؟االد،جينعلىالاسلاميةالنريحةبنطبيقناالحكميتغيرولا،.13(

المت.

!لصنى،7102/67!\الاعش!ثاففى68ْ/02/5!1لىالابتدا!بةالفامرة،131(

القامرة-امعالهاالىجعانزلمنأولا!همربانأعتقاورمهلهاالزوجطردصحببكان

لأ.+3/664الاصتنناففى03/1/67!1فىالابتدانبة

)133(U1233/!6القيةفى8/29/96فىضبرا-بالغربعايهاعدانه-

1!1-146_'{الفامرةواصتنناف oاعتدائهاو،04عىوجحمةظاجمهق!*سنةا؟لأا!مضبا

وا96اير801القسيةفى067؟لم02/5فىجالدسروض-الانفاقلىوالتفتيربالسب
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.للرأةبحقكانانماالحالةهذهفىالا-خباسذواتلانناكئزاتععبرفلا

قاضىالىيرجعأمربعذراوبحقالاحتباستذويت-لاناذاماوتقدير

بالمادةالمحدلة02!1لسنة25القانونمن1/5المادةلهوضحتوقدضوعالمر

يعتبرولا"أنهعلىفنصتالمعاييربعض85!1لسنة001القانونمن2

زوجهااذنبدون-الزوجيةسمكنمنخروجهاالزوجةنفقةلسقوووسببا

بهجرىاونمربهوردمماالثمرعبحكمذلكفيهايباحالتىالأحوالف!ا

لخروجىطأمثلةالايضا-يةالمذكرةوضربت،ضرورةبقضتأوعرف

القاضىوالىزيارتهاو-حهدهاوابويهااحدلتمريض-لخروج!االشرعبحكم"

اذاكماالحرفبهايقضىالتىجوائجهالقضاهخروص!اكذلك،حقهالمللب

علالمنزلكاسثرافالضرورةبهتقفىأوءمريضمحرملزيارةخرجت

.)133(،بنةقتهااعسراذاأوالحريقأوالامدأم

ؤوجعه؟علىا!نقةالؤوجي!تعقفنى-08

بالانفاقالزوجةالراممدلىفىا&ميحيينالمصربينشسائعتخدلف

التالى:النجوعلىوذلك،زوجهاعلى

والسريانالأرثوذكس،الاقباطشريحةوهىالرائعهـذهبحز-أولا

لم.!90316الصيةلى7!/6/0167فىالمرءروض-اصدقانهمعالسهرطاباركا!ا

فيرا-بنفقتهافيلزمش!وزماعلدليلالي!بالزوجمعاملةلسوهتطلت!دعوىالزوبورس

سابقةمدةعننفقلأدعوىكىقضىطالمامن.3263/68الضيةفىأ/01/1166فى

فان،زوجهاعنبحيدةواشرتللعنةالزواجببطلاناخوىدعوىفرفحتناشزالمدعيةبان

01/11/66!9ثمبرا-المدةتفىنلقتهايسقملمعانشوزمااستحرارعنيكشفزلك

.1667سشة8659الانميةفى

-ولانحتىبرى.المتهملانالنفقة!ثوىيوقفلازوجتهعلزنادعوىالزوجدرفع

ثثوىاكجابةرلحت؟اIو!لدلك.A!\6سنة1552الضيةفى28/1/96!1فى!مبرا

الحلة.لننسالزوجشكوىعلبنا.الزنا

يعبىكانهمسايتفقوحتى،الاسلاميةللشريعةمخالفومو5مننقدوالمص!133(

الحالاتفىسكنهامنالخروبمارادتاذازوبهاكلسنأثنانالروجةعل،:كالأتىولنان

اذاناضزاقمتبسللاضنااوصراحةذلكبدياذنلمفافىا،اسدانهفيهايمكنالتى

بواجباتهايخللاالهىوبال!ر،الث!رعبحكمطلكقيهالهايباحالتىالحالاتلىضرجت

N.4ص8591روالالضيلأالالاصوقانونةالاصشابنا3فىطلكتفصبلراجع+الزوجيلأ
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إزوجةاتلزمأ)134ليكالك،ثهِأوالاةياالأرثوذكسوالأرمنالأرثوذكس

تية:71بالشروووذلكويتم،زوجهاعلىبالانفاق

.واحدةوملةطائفةمنوزوجهاهىتكوظأن(1)

لمرضطبيعىلعجقسواء،الكسبعنعاجزاالزوجيكونان)ب(

مثلا.لبعا،لةقانونىعجزاوشيوخةأومثلا

قوتهيوفرمالديهيكونالابىعنىمحسراالزوجيكونات)ب(

.لضرورىا

زوجها.علىالانفاقعلىقادرةالزوجةتكونان(د)

وصعاونتهمساعدتهقببلمنزوجهاعلىبالانفاقالزوجةالزامويعتبر

علىانفقتهماالزوجةتستهـدلالكن.الئ!رائعهذهفى)ثشركالعيشعلى

أيسر.اذاالحالةهذهفىزوجهـأ

تقررالزامنصوصالأخرىالمسيحيينالمصرييقبث!رائعيردلم-ثانيا

احكامأتباعهاعلىتطبقوبالتالىءاعسارهعندزوجهاعلىبالانفاقالزوجة

وهى،مصرفىالأسرةلأحكامةالعامالثصريحةباععبارهاالاسلاميةالثصريعة

علىالزوجةانفقتواذا،اعسارهعندزوجهاعلىبالانفاقالزوجةتلزملا

ما3،ننفسهاعلىلتنفقالفيرمناستدانتأوصالهامنالزو%ية!ثحئونها

.يسمارهعندأموالهمنيؤخذزوجهاعلىديناتنفقه

الوط:لاثممففدو-81

للقياميلزمماهى5-الارثوذكسالاقباووشريعةتصرحكما-النفقة

وبالتالى؟)135(وسمكنىوكسهوةطعاممنالاحتياجحالةفىالشخصبأود

وسكنى،وكسوةطعاممنالزوجةتحتاجهماتقديرالزوجيةالنفقةتشمل

.)ثم!1(الزوجويسارالزوجةحاجةحسبعلىالتقديرهذ)ويتم

.703صالعنوىوالمجموع.الارثهـذ-لسالاقباررءخد1ث151/6مانظر)؟3؟(

ارنوذ-لس،أرمن528و،ارثوذكسسركانث8مو،!لأمسالةنيةالقانهوالخلاكة

كاثوليك.اقباط2لأمو

35(014/133 e ، p!ارثوحمس.اقبا

\!1ث3و7،و45الموادأنظر)+1( !9f NITارثرذ!لديانس1اوهأرئوذ!ل!كبارر

!!اسا-ل!سميةالمجمبوء-35116/!هال!ميةفىابرْ.02/0691لىالزيتونومحكعة

951.
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لملمناسبماتفىزوجتهع!!ونَالييوسعاقعلى

مراعاة"عالزوجيأكلهومازواجهاقبلاعتادتهبممايتمالزوجةو)طعام

الصيفكسوةفهىالكسوةاما،الأعيادأيامالزوجةعلىويوسع،صحعها

-ا!ةمراعاةومعالزوجةومكانةالزوجينعاداتبحسبالشعاهو-لسوة

الثيابمنلهازادالرزقمنسعةفىكانفاذا4وعسريسرمنالزوج

لهاقدروالا-الاصلفىالزوجيحدهانيجبللسكنوبالنسبة"الفاخرة

ويلحق.كممهوتهاومصاريفطعمامهانققةمعاليهاتسلملهمناسبةأجرة

أرناذاأسرهاوفديةمرضتاذاالزوجةعلاجمصاريفالزوجيةبالنفقة

تخدمممنالزوجكاناذاخادموأجرحبستاذاعنهاالدقاعومصاريف

.)137(زوجاته

ثهـعياىتانيجبوجتهليالرجا!يحدهالذكىالمس!نماأنويلاحق

يكونانبمحنى،وهناسبامستقلامسكناكاناذاشسعياالمسكنويعتبر

مرافقهلهتكونوأنخاوجهأوبداخله)حديؤذيهمالاللزوجينخالصا

وعلى.احتياجاتمنوجيةالةِال!ياةتستلزمحهبما+ثثوأنالمسشقلة

بغيرالزوجأعلمنأحدبهدصكناذايث--عياالزو%يةمسكنيعتبرلاذلك

اتتواؤلامنزا!فىخىبالس!الزوجةLoyأنءلى.(vcA)الاَخرالزوجرضا

!ثرعى،بمسكنالمطالبةفىحقهايسقطلأفترةالشرعىالمسكنثرو!فيه

ذلكمننضرتثمفترةالزوجوالدةبسكنىمثلاالزوجةرضيتفاذا

فىتتضسألابسر)913(ذلثاؤلهامستقلمسكنفىتقطنانوطلبت

غيريرعا!،منلثاوليسمريضةو!اليوالدةكانتل!-لماحقهااستعمال

-لانتحسنةاذاحتى-الزوجةمصلحةتجدالحالةهذهففى،الزوج"بنهاا

و!ضا،وأمهالزوجيصيبالذىالضروجانبالىالاهميةقليلة-النية

باخلاَءمطالبعهمنيحنعلاالزوجةأهلمنأحدبسكنى!ترةكذللثالزوج

فى!ث،-زوجاتهتخدمممنليصى!الز،جأ.تثبتاذاالخادملأجرمحلولا)37؟(

.66/96الضيه8/3/!691

فىاضباِ-الزوتوالدبهيكيمبسكنالاقامةترقضاتالزوصةحقفت)"13(

68ْ/15/4سْالابندافبةالفامدة-وألدنهبهنع!ما؟-ي/66!1811القعحمة/132/68

.2!.1./!6الضيلأ

وجمعهضاجى56صنة3اصمبة16/ث/56!1فىالجزليةالاسكندريلأ)!13(

.88صى
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أهلمنأحداسكانعلىجرىاذاالعرفاننرى-لذلثا)014(منهمالمعمكن

وقد،ذلكمنيتضررانالأخرللزوجيكنلمالزوجةأهلمنأوالزوج

،1(ث)1والدعممعأحرىزوجةمنالزوجةأولادسكنىعلىالعرفجرلى

مميزينكيركانوااذاآخرزوجمنالزوجةأولادسكنىعلىالعرفجرى!لما

رعايتهما.الىلحاجئهموالدت!ممع

:الانماقفيالامتناع-82

ذلكويتم،ومسكنهاوملبسهاماكلهانفقةمنزوجتهتمكينالؤوجع!

لتصرفهاالنفقةهدهيسلحهابأنواطبنفسهعليهاالانفاقيباشربأناما

اشت!تاوالانفاقعنامتنعبأنالالعزامبهذاالزوجأخلفاق،شعونهاعلى

ليقدر،القاضىامامبالنفعةتطالبهانلزوجتهكانالانفاقفىمطلهزوجته

!ؤقتةالمقدرةوالنفقة.)142(محاييرمنأسلفناهمابح!سبالزوجيةنفقة

الملزمالشخصاصبحفاذا،الطرفينأحواللتغيرتبعاوتتغيربطبيعتها

غيرفىالنفقةيتقاضىمنأصبحأواداءهامعهايستطيعلاحالةف!بالنفقة

قيمتها،تخفيضاوالنفقةاسقاروطلبجازبعنكطاولهقدرماكلالىحاجة

بهالهالمقضىحاجةزاداتاوبالنعقةالملزمالشخصيسارزاداذاأنهكما

ةضةمقصيةيحوزبالنفقةالصادرفالحكم)143(قيهخهابزيادةالحكمجاز

الاسقاروعليهيرد-ولوالتبديلالتغييرعليهبردلأنه،الأساسهذاعلى

.1(؟f)اانفقةدواعىتغيربسبب

زوجتهعلىالاتفاقعنالزوجامتناعتاريخمنالزوجيةبالنفقةويحكم

،الانفاقعنالامتناععلىقرثةةانفقةادعوىرفعويعتبر.عليهو-وبهمع

تجوزانهعلى)145(الدعوىصحيفةتقديمتاريغمناعتباواالنفقةفتفوض

لانالدعوىلرفعسابقةمدةأيةعنالزوجيةبنفقةا،طالبةالأصلفى-

صنة،\13ادكيما5/03ْ/56ْفىالفام!ةاصمتننافمحكماقضتذلكومع)014،

السكنفىمعهاالزوجةامليتركاناختارالنىالزوج،باقث8صوجمعهظاجىق*

وفقااف!الاعففىحقهيسظمذارضاء.لان؟لكمنيتبرمانلهليسالنوجيةبمنرلا

.،الشضيلأالاالاصقانونمن014الماتلنعى

المادةنعمتكما،؟لكبجوازارنود-لساقباروNil!14/المادةمرحتولد)ا؟أ(

نفدادنعها!!ستطيعانها!قارببنغعةالملتزمالشضىاثبتاذاأنهعل3عندبرْ+1441

.والاخوةكالأم!عليهنففتتجبمنمنزلهفىيسكنبانتامرهانللمحكعلأجاذ

الصابق.البلدراجع)429،

)14+TA / % IT r%أرلوحمس.اقبارو

.918ص1ع14صا،!كاممجوعةلأ03/1/663شى)188،

14(،o96!لأ.سمدلأ26!الضيهفى3؟ا/لأ/07!لألىدبرا
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ويثبت)146(،الصحيعالعقدحينمن"زوجهـاعلىللزوجةتجبالنفعة

وقتعنالنظربصرف،الانفاقءقبالاهتناعسببهقهامهـتالنفقةدين

عنه.يكشفحكمصدورأوبهالمطالبة

الى)7؟ا(رأىفذهب،النفقةدينتقادممدةحولخلافثاروقد

يقضى-لاناذذىشرعيةJIالمحماكمبترقيلا!حةمن!9/6المادةنصتطييق

نهايتهامشواتئلاثمنحمثرماضيةمدةعنالنفقةدعوىتسمعلا"بأنه

لسنة35القانونمن1/7المادةا،دقمحلهوحلت،الدعوىرفعتاريخ

أنه:علىتنصالتىم85!1لشة001القانرنمن2بالمادةالمعدلة03!1

رفعتاريخنهايتهاسنةمنلا-لثرماضيةمدةعنالنفقةدعوىتسمعولا8

نصمنتخلوالمسلمينغيرالمصريينشر)ئعاقأسامماعلىوذلك،الدعوى

باعتبارها،الاسلاميةالثصريعةاحكاماليفيرجع،النفقةدينتقادممدةيحكم

هذااصحابوعند،مصرفىالشخصيةالالاصلمسائلالعامةالثصريعة

أنهعنفضلا،الاسلاميةاليريعة)حكاممنالذ-لرسالفالنصانالرأى

بابالكبدتتميعيقالىيؤدىمصا،سنةعلىتزيدمت!ضدةبنفقةالزوجيرهقلا

بالنفقة.الوفاءحولوالمنازعات

المحا-لمترتيبلائحةمن!!/6المادةنصأنالى1(ث)8آخررأىبوذ

يسرىالذكرسالف85!1لسنة001القانوننصمحلهحلالدىالثصرعية

احكامعليهمطبقتاذاالاالمسلعينغيرع!،يسرىلاولكنه.المسلميقع!

يوقالمصِماأ،ملةاوطائفةمتحدينغير-لانو)لوكما،الاسلاميةالثصريعة

قاعدةلانهالنصهذاعليهمبصرىفلاوملةطائفةالمتحدونالمسلمينغيز

ينهأا!اعلىكلهفِلاالاسلاءيةيعةالث!سفىعيةا،وضهِاعدوالقإ،موكصوعية

القا؟،يئ"ن6/3المادةبحكمععلا،وءلمةطانغةاتحدوااذاالمسلمينغير

دينايعتبيشحقانابعدالنفقةدينكانولما.55!\لسنة463رقم

وءومض!،الدوريةالعاديةالديوقبهتسقطبمايسق!فانه،دورياعاديا

مدنى.375/1للمادةطبقاسنواتخمصر

حكمالىجعد،الطاةفيةالشرائعفىنصيوجدلاحيثأنهونرى

الشمخصيةالاحوالمسائلفىالعاملأالشريعةباعتيارهاالاسلاميةالثصريعة

سماعولاتمنعبالتقادمالحقسمَورولاتجيزالاسلاميةوالث!ريعلأ،مصرفى

ا،-ا.يخهعندبهالمعمولموالحكمومذا.ارثوذ!،ءاقبا!186/141م)146(

.0391لنة25االعانونمنالا،لىالمادةنصبمقتفى

.627و626صصلامهاحد)147(

.433مىالاموانىو!س!ا!7!2صالنرقاوىوجيل072صلرجتوفية!£1()8
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معينةمدةمضىلمجردالدعوىسماعومنع،اثباتهيمكنطالمابهالدعوى

القانونعن2مأوالشرعيةالمحا-لمترتيبلائحةمن!!/6المادةتنصكما

معلايتفق03!1لسنة25قانون1/7للعادةالمعدلم85!1لسنة001

التخصيصمعشلان،القضاءتخصيصبابمنوليس،الاسلاميةالثريعة

ذلكبينعا،أخرقاضرأمامنظرهامعالدعاوفبئننظرمنالعاضىمنعحو

فريضةالقضاءانمع،النزاعنظرمنقاضلكلمطلقامنعايعنىالحكم

يتفقوالذى.فيهالفصلعنللامتناعلا"النزاعفىللفصلالثصرعأقامها

اذا،.مدتهكانتأياالنفقةبمتجمدالقاضىيحكمأنالاسلاميةالشريعةمع

ذه،جازفيهبحقهاالقاضىيوقنلمفان،المدةهذهاثباتفىالزوجةنجحت

صدقظاطلاحتماالدعوكطسماعبعدميحكمأن،عليهواجباذلكيكنولم

.)!14(ذلكفىالحقيقةالىالوصولعدمفىوعذره

كان،عليهاالانفاقعنالزوجوامتنعبنفقتهاللزوجةقضىواذا

،ذثعوزاعنهامتناعهايعتبراندونمسا-لنتهعنتعتنعان(1)لزوجته

تطلبانللزوجة-لذلك)ب(.لطاعتهطلبهافىالزوجحقيسقطوبالتالى

سبيلفى-ولها،!االمحكومبالنفقةلهاالوفاءعلىزوجهااجبارالقضاءمن

هرتبعلىتحجزوان،لهاالمستحقةبالنفقةزوجهاأموالعلىتنفذان-ذلك

زوجهاأمشالجعيعكلامتيازحقوللزوجة،الربعحدودفىزو-!ا

الننقةديونعليمرتبتهفىيتقدملهاالم!شحقةبالنفقةوعقارمنقولمن

لسنة001نونقا3بالمادةوالمعدلة2!1.ةلست35قانون!بر1م)الاخرى

الوفا+علىبدنيازوجهااكراهتطلبانللزوجةيجوزكذلك)-((8591

المحا-لمترتيبلائحةمن47؟للعادةتطبيقاالنفقةومتجعدالمستحقةبنفقتها

الحكمأصدرتالتىالجزذيةالمحاكمةالىبذلكطلباتقعبأن()015الئصرعية

بثصررو،الزوجبحبسالمحكمةوتقضىالتنفيذمحلبدائرتهاالتىأوبالنفقة

الوفاءهذاعلىقادراكانطالمايمتثلولاجماالمحكومبالنفقةبالوفاءتأمرهان

لماذاالزوجبحبستحكمانللعحاكعةيجوزولا،نهائياالنفقةح!موكات

المحكومبالنفقةالوفاءعنعاجزا!لانلوكما،الثلاثةالشروطهذهتتوافر

لها+رهابالحبسحكمهايسبقلماونهـائىغيرالنفقةحكم-لاناوبها

46وة5ص685Nملالنسضيأالاحوالرقانونالاصرة-تابنااننلد1(ث)9

وجميل11Vعىفىج،توفيق98صميخافيلوقالرص627!!سلامها!مد)015(

6!\ثالرسيلأالمجموعة-النخةلدينالحكم:عبدا!بوروفتهحى8!3صالئرقاوكا

!-,AMالتضيةإ/176/0167نىالموجوروفى34،صالاموانىوحسامبعدماوما

22/68!\ةالتفأ/295/96فىا:وث07!لأ06/التضية607/د/ر07!ا7/

51الا!لزبعلربقالت!فيذاحكام:ا-صاعيلامابوقارن.205/67!\الف!جة8/ث/68و

.613س09سالماماة-انبذنيا
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المحكومادىواذا..يوماثلاثينعنالحبسمدةتزيدانيجوزولا.بالوفاه

اعترضىوقد.سبيلهيخلىفانهبالنفقةكفيلاا!راوعليهبهحكمماعليه

زوجهاا-لراهطلبالمسلمةغيرالمصريةالزوجةتخويلعلى)151(البحض

34محكمأنأساسعلىبالنفقةالوفاءعلىبدنيا Vالمحاكمترتيبلائحةمن

انهوالصحيح،فحسبالمسلعيقعلىلِطبقموضوعىحكمالسابقالشرعية

ا،سلعينغيرالمصريينعلىكذلكيسركطثمومنالنفقةجكمتنفيذاجراءاتمن

وانضوكما،55!\لسنة463نرقمالقانومن13و12و.5بالموادععلا

5)152(بهصرحتالمسلمايهغيرالمصرر!قشرائعبعض

جريمةيرتكبفانهمماطلاكاناذاالزوجيةبنفقةالمدبناقويلاحظ

عليهحكبممنتعاقبوهىعقوبات3!2بالمادةعليهاالمنصوصالعائلةهجر

علعهالتنبيهبعدشهورثلاثةلمدةالدفععنامتنعثمالزوجيةبالنفقةنهائيا

وبغراهةسنةعنلاتزيدمدةالحبسبعقوبةوذلكُ،عليهوقدرتهبالدفع

ترفعولا،العقوبتينهاتينباحدىاومصرىجنعهخمسسائةتعجاوزلا

احوداحالةوفى.الشأنصاحبش!كوىعلىبناءالاالجنائيةالدعوى

أدلىاذاالاحوالجميعوفى.سنةعلىلاتزيدمدةالحبسعقوبتهتكون

صاحبيقبلهبهاكفيلاقدماوالنفقةمنذمتهفىتجمدماعليهالمحكوم

اجراءاتاستنفادبعدالاالجنائىالنصيطبقولاءالعقوبةتنفذفلاالثصأن

مبلغومنالحبسمدةمنالبدنىالا-لراهمدةتخصمأقعلى،البدنىالا-لراه

(37!1لسنة2!بقانونعرسوم)العامةالجنائيةللقواعدطبقاالغرامة

فتنقضىالنهائىالحكمحعدورقبلشكواهعنينزلانلئماكىويجوز

الجنائية.الدعوى

:أ!عتر!والمعيشةبالمساكنةالالتزام-،8

واحدمسكننجىالآخرمعالزوجينمن-لليبيتأنبالمساكنةيقصد

شراحجرىوقد.)153(بالمعروفالآخرعثصرةعنهماكليحسنوأن

عالحذكر.3/5791بر4فىالجزنيةوهشهور.266و265صوحبنىبقطر)151(

.418عى3جصنمى

بضضاامرأنهعنيتظضالةىالزوجانعلىأرئيفىكسسركان911المادةلتض)153(

فتطرحهالنظاميةالمحكمةالىيسد"اولز،جتهبنفقةامهنلأرئشىعليهيحكم،شإخلااو

اتنعاذاانتتةادا.عرالقاد:،جالي؟نارئوذ!ءأرمن301المادةوت!ى.اد-نلى

يوماثلانينعلىلاقئيدلمدةبحبسهالمحكمةقفتادائهامن

الفلرالالتزاممذاعلىا!كنة!لبارو-لتا؟تاثعدسالكتابلصوصحئتوت)153،

الىبولسورسالة4-6عدد!االاصحاحشنجير6lk؟عدد3الاصحاحالنكوبنصفر
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بالمساكنة،الالتزاممطاهرمنالزوجيةمسكن)عدادأعتبارعلىالقانرن

الالتزامملصقياتمنالزوجية!صكناعداداعتبار-وفقهالفة-رالحمحيح

فىا،خرمعالزوجينمنكلمبيتعلىالمساكنةمعنىواقتصار،بالانفاق

برائعنصوصالفهمبهذاللاخذوينهض،المحاثرةحسنمعواحدمسكن

بالانفاقالالتزاممخلاهومناازوجيةمسكناعدادجعلتحيثاص!لميناغير

بغيرالزوجيةمنزلعنبر-دايبيتألاوجاكِمناملتةالىهذاويتطلب

واالزوجباذنا،الزوجيةمسكنتغادرالاالقوجةمنيتطلبكعا،عذر

زوجهاتعارضالا،وعليهامستشفىفىبقا+هايتطلبلعلاج-لحاجتهالعذر

علىوللمرأة،بهاضماروغيرلائقأخرمكانالىاقامتهمحلتغييرأراداذا

للمرأةوليس،صحتهمراعاةمعمعكاالجنسىالواجبمباشرةحقالرجل

الجنسىوطرهقضاءاراداذا-شرعىعذربغير-الرجلعننفسهامنع

منها.

الكتابوفىبالمعروفاماشرةا-طنكذلدُبالمساكنةالالتزامويقتضى

المرأةوعلى"الكنيسةالمسيحأحبكمازوجتهيحباقالرجلعلىالمقدس

الكنيسة،رأسااسيحانكماالمرأةراسباعتبارهلزوجهاتحضعأن

)ختيار-قللزوجكانالاساسهذاوعلى.للزوجمععودةوالقوامةيادةفالة

اشعغالهابملىوالاعتراضزوجتهتبا!ثرهاالتىالحرفةومراقبةالأسرةمسكن

بالحسنى،ومعاملتكازوجتهحمايةعليهويجب،ةالأسشمونغيرفكا

ورعايةوخدمتهزو--،طاعةالزو%ةوعلىشرعىعذربغيرشسبهااسهولبص!

ه.أموالوحفطشئونه

:(ال!ممةدعوى)اثساكفةبالئؤامالاظلجزاء-84

تطليقهايطلبانلزوجهما-لانالمساكنةبالتزامالزوجةأخلتاذا؟أولا

الانفصالاوالتطليقشروروتوافرتاذانيالجثطالانفصاليطلبأوللفرقة

الانفصالياوزوجتهطلاقفيالزوجيرغبلمفاذا)154(الأحوالبحسب

والدسقولية6وها1عدد3اص!حاحالاولىبطوصورصالة25-22عدد5الاصحاحاذسساما

عىالصفوىوالمجموعارثوذكساقبارر4وه44و647،وموانظر02ولأ3ص.ة!1وو

TV-25ومارنوفى!لسصريان8؟86موايعما91المسالةالقانونيةوالخلاصلأ911الىالأ7

ع!دو،12212و67ومامانوليكطوانفعندرصوليةاراد!117و001ومارنوذكس!ار

ْالبروتستالت.

الألى.ليعاوالطلاقالجئمانيالافنصالعنصنذكرهماانظرا(ه)غ
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عذراوحقبلاالروجيةبيتهجرتذلكومع،جثعانياانضمالاعنها

الحالةعذهفىللزونف!ل،ناثصزابوذاتحدفا؟لما3خةالمسابالتزامفأخلت

الم!بهمنتكاظكلاعتهفصوادخالهاالزوجيةمتزلالىالعودةعلىا-لراحههاطلب

الحسألة:هذهحوا!منقسمة

ناالىذلكفئواستند)155(الطاعةدعوىرفضماالمحاكمفعن

قبب!منأنظالا-المقدسالكتاببهـاأمروان-لزوجهاالزوجةطاعة

عنالكذببالامتناعللزوجةكأمرهتمفيذهامصجبرلاالعصالروحيةالنصائح

أنهلتبين،الطاعةعلىقجبرلاالكنعميةالنصوصانذلكالىأضيففاذا

منزلفىالزوجةلبقا+ضمانلا-لذلك،الطاعةحكمتنفيذالىسبيللا

عاكالاكرامهامعهاالعنفلاتخاذحاجةفلادخولهعلىاجبارهابعدالزوجية

تلقائيايتوافرامرةالمرأرأسالرجلباععبارالزوجةطاعةانئم،دخوله

منال-واجخلافاذاوالتعاونالمتبادلةالمحبةالزوجيةالحياةتسودعندما

طاعة.فلاذلك

بيتد-!لعلىالزوجةواجباربالطاعةقضىما156()المحا-لمومن

الرئاسةوتجعلزوجهابطاعةالؤوجةتأمرالمسيحيةاْنأساسعلىءزوجهـا

ولا،للعسيعالكنيسةتخضعكماللرجلالمرأةعبخضرتقضىكماللرجل

يقالولا.عليهالروجهوا-لراهبهالالزامبغيرالحكمهداتقريرمنجدوى

باعتباردخولهعلىاجبارهابحدمضمونغيرالزوجيةبدنزلالزوجةبقاءأن

الزوجةامكانوف!،أخرىمرةطلبهايعاودأقفصداذماالحقللزوجأن

ناعنفضلا،ذلكعلىا-لراههاالىالالتجاءدون)ختياراالطاعةحكمتنفيذ

عذراوحقبغيرزوجهاطاعةعنخرجتفانبثنوزماشروووالطاعةح!3

ا-لرا!هامنتشكوأن)طي!قلمالزوجيةمشلالىباختيارهاالعودةورفضت

عيشهمافرصويزيدبعنهمايقربزوجهاالىالزوجةوءودة،ذلكعلى

اسبابوازالةالأولادوحمايةالاسرةاستقراراديدعهمماالمثشرك

.البضضاء

حقاسقاروالىالحكممذاواتجه637/!6الضيلأ8/12/9691فىشبرا،155(

-6/!6الضيةفى!/6/66!؟فىثمبراا!ماو)فظد.الضانةوفىالنفف!لىالزوب

.الاستنناففىلأ/69/1667فىالابتدافيةاالقاهر-احكامووكذلك708/68القعميةولي

ا،ستننات1فى66!111//16وفى7/66ث1الاستئناففى9/1/67!اولى004/66

بعدما.وماث33كى3بمخفيحالحاليهاضمارالتىالاصكلامايضاوانفر.6/66لأ7

ا!بتدالي!وبنها،5399/57القضيةفى01/عا/58لىا!بتدانيةالطمرة)156(

82/ةلاالقسبةلى/57!لأ15/ثلىالبكأنيةوالمنيا12/56القضية27/3/5891فى

.،التوالىعلDATو5810577بندTءح!فىصاد)
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نشوزيالطاعة.عندالقضاءيرى)157(الفقهفىالغا.لبالوأك!و-لان

السابقةالحججأساصبىعلى،الزوجعةبيتفىالدخولاعلىواجبارهاAالمر

لافحةمن034المادةتطبيقيجبالمليةالمجالسالغاءبعدانهاسا!مىوعلى

الطاعةدعوىفىالمسلمينغيرا،صريينمنازعاتعلىالث!رعيبماالمحابهمترقيب

نشوزهاعندالزوجيةمنزلفىالدخولعلىالزوجةاجبمارتجيزوهى

المادةهذهتطبيقوجوبويرجع،الزوجيةمضزا!الىالعودةعنوامضناعها

مسلمينالمصرش!علىتسرىالتىالاجراءاتقواعدمنيعتبرحكعهاأنالى

.)158(مسلمينوغير

لتعارضهاْ،الثرعيةالمحا-لمترتيبلائحةمن5؟3المادةألغيتوقد

أضيفتالتىم\-tT'\لسنة25القانونمنثانيامكررا6المادةنصمع

اذا"أنهعلىتنصوالتىم85!لألسنة001العانونمنالأولىبالمادة

تاريخمنزوجةflنفقةتوقفصقدونالزوجطاعةعنالزوجة51تنعت

اجراءات85!1لسنة001القانونالضالنصوبهذا،الخ...الامتنماع

الخاصالموضوسالحكمتنظعمعلىواقتصرعةالعلىلحكمالجبرىالتنفيذ

62ءبالقانونالممّررومن.الزوجةنشوزبسببالزوجيةالنفقةبسقوط

المسلمين-المصريمينعلىتطبقالتىالموضوعيةالأحكامان55!املسنة

وأطائفةاختلفوااذاالاالمسلمينغيرالمحريينعلىتطبقلا-النص-لهذا

سالف8591لسنة001القانونبحكملدصلمحللاوبالتالى،ملة

والملةالطائفةالمتحدىالمسلمينغيرللعصريينبالنسبةالطاعةبشأنالذكر

*1()!هالاسلاميةللشريعةمخالفالحكمهذاقصورأنكما

يجيزنصمنخالياالآنأحمبحالمصرىالتشريعأنطالماانهغير

وكل،ا!كمهذالتنفيذالآنسببلفلا،الجبريةبالقوةالطاعةصكمتنفيذ

ناباعتبارالنفقةفىالزوجةحقسقو!(1):هوأثرمنالطاعةلحاكمما

جواز)ب(الزوجةنشوزبصببالزوجع!!اتوقدالاحتباسجزاءالنفقة

1-صس!مة1A-1،*ه IJ %I Vاصاعيلب%YAدجعيل735صفرجوتوليق

مامثى.283وجحصهوظاجى282صالثرتاوى

ميخاثيلوتاثرس255صونعر.بتربال!وتالطاعةحكمتنفي!مارضةليوانفلر

8مى Aتديديةهنجرانةالحكم،يراث!دث2صالاهوانىوحصام2ثيصتناضهوسير

الزوجة.دشوزمندبالئعويصالحكموجواز

الا!وانىصحسامويرى.لأ559لسنة463ا!عالونمن5للعاتك!لبيعا،158،

..اطمفيامم!ليداالطاعلأكلفيدبامكان!يضموضوعياحكماتتضمن345المادةان104

.الاجرا.اتقواعدمنلهولذلدُالجبرىالتنفيد

لا8-؟7ص8591ْررالئخصبةالأحوالوقانونةالاص-لنابناانظر)915،

"ا!يةكىآ-2؟.بمإ
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تجيزالتىالطوائفعتدللفرقهْتطلياتاياْفىسبباالزوجةْذشرزيعثبرأرْ

الفوقة؟بسببالتطليق

الطلاقتطلبانلزوجتهكانالمساكنةبالتز)مالروجأخلاذا:ثانيا

ولكن!معهالب!اءفىرغبتاذااأم.!ثروطهتوافرتانفىا!حثمارف!مالالاأو

المصريينشرائعنصوصفان،ثرعىعذرأوحقبلاالزوجيةمنزلهجر

الىالعودةعلىباجبارهلاتسححالثرعيةاللائحةونصوصالمسلمينغير

معالانفاقبالتزابمالاخلالعندحبسهبجوازهرحتوانالزوجيةمتزلا

ناللقاضىتجيزالاسلاميةالشريحةمبادىءأنعلىءبهالوفاءعلىْالقدرة

مذهومثلزوجعهمساكنةالىيعودحتىالزوجهداعلىتعزيريةعقوبةيوقع

بعبدأا!رىال!شريعأخذانبعدتطبيقهاا!نالقاضىيستطيحلاالعقوبة

وبالتالىالحالة0هذهفىالروجيعاقبولانص.نصبضِرعقوبةولا-ريمةلا

واحقبلاهجرهعندالزوجيةمنزلالىالعودةع!الروجحعلالىسبيللا

مسائلعلىالتهديديةالغرامةنظابم!صرشاوالتعزيرمبدأطبقاذاالاعذر

الشخصيةتالأحوال

:بالاظصالأ!تزام-85

عحابالامتناعيلتزمأى،للاَخرباث!خلاصالزوجينمنكليلتزم

دونهماأوانزناالزوجيقأحديرتكبألاذلكويقتضىاحدهماغرضيدنس

وشرفهعرضهالىيسىءعملايأتىوألا.الغيرمعالجنسيةالعلاقاتمن

عنهزوجهانهاهاأجنبىمعالزوجةكاختلاهالآخرالزوجوشرفعرضأو

.)016(الحئمعمةعنخروجهأأو

طلبالاَخرللزوجكانالاخلاصبالتزامالزوجيناحداخلذاذا

السملوكلسوءأولدرنا-الأحوالابحسبِالجثمانىالانفصالاوالتطديق

!شريكه.ومنالزانىالزوجمنلذلكالعحويضطلبوله

بشرو!ولكنالمصرىالعقوباتقانونذىجريمةالزناويحتبر

بينما،مكانأىفىزوجهاغيربهادخلاذازانيةتعتبرفالزوجهَ::.هحينة

فرسب،الزوجيةمنزلافىزوجتهبغيردخلاذاالازانياالزوجيعتبرلا

تحاقببي!ط)شهرستةعلىتريدلامدةبالحيسالزناعلىاذزوجويعا-قب

،عقوبات7.\3-73؟)سنتينعلىلاتزيدمدة.بالحبسالزكلا.ع!،ا؟شؤجة

تعديلها.يجبأحكاموهذه

الرسوليةها!رادةمن72/2وم،!امسالةنيةالقانيالقصةاننلر).06؟،.
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Al-وا!وائبنالضصالمل!بهنالراجحي!ص!ب!زواجآث!ر

:الشأنب!الصادرة

الراجحتطبيقالمسدمإتغيرالمصريينالزوجينبينالنزاعقيكأبقد

منالراجحشب!!مب.؟-معلاملةاوطائفةلاختلافهماالحنفىالمن!ب"ن

بالآتى:يقغىالحنفىالمذهب

916(إصحيحاواجها؟عقدكانطالماالمسمىالمهرالزوجةتستحق؟آولا

دراهمدثرةعنالمهريقلولا..مثلهامهرللزوجة-لان،ههريسملمواذا

-للهااهرتقديمويجوز،الآنالعالبفىمصرياجنبلأسبعيتيوازىماأى

عليه.يتفقأجلالىبعضهأو-للهتأخيرهيجوزكما،العقدابرامعند

يعضلمماكلهتعجيلهوجببحضهأو-للهالمهرلدفعميعادعلىيتفقبمفاذا

وأ-للهالمهرتحطانالىزواجابرامتمامبعدوللمرأة.ذلكبغيرالعرف

رضيدةتكونانبعثرط،استحقاقهبعدشي!امنهيدفعفلازوجهاعنبعضه

المهرالزوجةتحطلمفاذا.ذلكالزوجيردوإلامثليماالمهريكونوأن

بالدخوليتلالد-والمؤخرالمقدماى-كلهالهرفان،بهازوجهاودخل

قبلالزوجةطلقت)ذانصفهويسقط.الصحيحةبالخلوةاوالحفيقى

.)162(صسحيحةخلوةهناانتكنولمالدخول

غير.(الدوطة)البائنةنطامالاسلاميةالثعريعةتعرفلا:ثانيا

الزوجية،بيتباعدادالزوجيلزمالحنفىالمذهبمنالراجحبحسبانه

واتحضرهلمامالكةوهى،متبرعةكانتجهازبعملالزوجةقامتفان

البيت،!اعجرلالزوجقبينخلافحدثفان.الزوجيةلمنزلتخصصه

لكساءيصلحوما،بيمينهالزوجقولافيهقالقولللرجليصلحفما

الزوجقولطفيه،لقوللهمايصلحومابيمينهاالزوجةقولفيهفالقول

.)163(ذلكخلافعلىبينةهناكتكنبمما-للهوهدا،بيمينه

عف!ةعلي!االعقدبعجردالزوصيةنفقةالزوجةتعتحق:ثالثا

اشأةفوتتواذا.ذمتهءلىا-تحباسهاالزوجامكاقفىكانطالماكم!يحا

نفقةولاناشزاكانتعذ:أوحقبغيرالرعىالاحتباسحقالرجلعلى

الزوجيمكنبأنتمكينوجرب:قسمانالنفقةووجوب.،16()لها

مناقلطعوسمساذاالزواجعلىيحترنواأنالصباتمنالزوجاولأوليا.)161(

الزواجفسخ+131:المنل!رالىالمسعىا!رزيداذاالاباعتراضهمويفسخ،المثلمهر

ا!ر.منثى.بجبفلاالصحيحةالخلوةاوالهخولقبل

بعدما.وم!183صزمرةأبو،ذلثتضبلالعلر)162،

(1'vr)ابوراجع(o;بطما.وما+3صي

لشدة001بالعانونااورلة02!1لشلأ25العانوْنمن1المادةضملاضللأمع)164(

بهيفا.وما.ا!ريينابحيينعةروالزوجةالنشةعنالكلاآعندذكرهوا-ابق،8591

وشه.لهكيمن
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التعكينيتملماذاتنليكووجوب،والمسكنؤالكسوةالطعاممنزوجته

حالابحسبالنفقةهذهتغدرو.اسئندا؟غىسنلماا!مقداراالقاضى)هاقيفرض

أعداذاأنهع!5)165(الزوجةحالةكانتمهماوعسرايسراالزوج

يفرف!ولهأن،مس!نأجرةلهاالقاضىيفرضفلالزوجتهشرعيامسكناالزوج

.خادميخدمهاممنزوجتهولَا؟تويسرا5الزوجكاناذاخادمأجرةلها

.)+16(الاعسارْنفقةعليهيفرضأنللقاكىكانمعسراالزوجكانواذا

O)تستدينأومالهامننفسهاعلىتنفقانلزوجتهويكون U،كلهذلثاو

عنالزوجامقنعواذا.يسمارهعندمنهتقتضيهزوجهاذمةفىدبنايكون

تطلبانللزوجة-لان،أدائهاعلىقدرتهمعفرضهابعدزوجتهنفقةاداء

من3ث7المادةلحكموفقاحبسهتطلبوأن،عنهجبراالنفقةهذهاقتضاء

ذسةفىدبناالزوجةنققةوتعتبر.شرحهاالسالفالشرعيةااحاكملائحة

،الانفاقهذاوجوبمعز-جتهعلىالا!افعنامتناع!وقتءنازوتَا

يسقطولا6رهاتقدعلىتراضوجودأوبهاحكمصدورعنالنظربصرف

ظنالنفقةدعوىتسمعلاذلكومعA1\()الابراءأوبالأداءالاالنفقةدين

وبالتالى.)!16(الدعوىرفعتاريخنهايعهاسنةمنلأكثرماءميةمدى

سنة.نفقةتتجاوزبنفقةاجةالمطاتجوزلا

القانوذامن16/2المادةبتعديله8591نسنة001كأنالقاأوجبوقد

وتوفرالنفقةاستحقاقسببقىامحالةفى،القاضىعلى،!؟!السنة35

تاريخمنالأكثرعلىأسبوعينمدلىفىضه5رلصفارهاللزوجةيفركىأنشروطه

واجبمسببغيربحكم(الضروريةبحاجتها)مؤقتةنفقةال-عوىرفع

يجرىانوللزوج.النفاذواجببح!مبالنفقةالح!3حيهالىفوراالنفات

نهائياعليهبهاالمحكومالنفقةوبيقبقةاالنفقةمنأداه15بيقالمقاصة

بحاجعهميفىالذىالقدرعنوصغارصاالزوجةتقبضهمايقللابحيث

.،يةلضرورا

.9291لسنة35بقانونالمرصوممن6؟م)2165

محدلا%%TotلسنةTOقانونNابر6افروريةبحاجتهايفىعما!قللايوم)166(

85!لألسنة001لانونTبالماث

(U(Mمنعلىكاننفسهاعلىمنه.لنمقاماللديهايكنولممثهتصته!نمنتجدلمن

الزوبم.علىدينايحثقهماويكون،عليياينفئأنمنزوجةقكنلملونفقتهاعليهتجب

الاعليهالهدكنوبينالزوجةننقةبجهباثماكمةالتعسثاالزوجمنلهغبلولا)168،

بقانونالمرصوممن3و16-2م.حغارهاحاجةمعافروريلأبحاجتهايفىماعلىيؤيد!يما

لأ685لدلأ...؟اولنوناخا3بالمادةصدلة92!ادسنة25

ليوراجه!،الذ-لرسالفةالمحدلة!2!1لسنة35بقانونالمرسوممن7ير1م)916(

بعدما.وما45صالنسضيةالاحوالوقانونالاصبر-لتابمافندما
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بالررونس:معاشرتهالآضممماكنة5يئو-ا):من-للعلىيجب:راب،

ىدىرفيللزوج3؟نوأناشزا3،نتالرا-ببهذاالزو"جةأخلتفاذا

علىولااساهيناءلىجبراالطاعةحكمقعيذ!-؟شلاأنهغير.عليهاالطاعة

من3ث5افىادنصلالغاءنظراةءلمةأوطائفةا،ختلفينالمصريينالمسيحيين

85Vلسنة001بالقانونالنمرعيةالمحا-لمترتيبلائحة iاقتصرالذفم

دة1،1اخسافةعلىمنهالاولىالمادةفىنصربأنالنفقةحمقاسقاولعلىفقط

الزوجةامتتعتاذا"بأ؟4وتقضى93!1لسنة35القانرتالىثانيامكرر6

وتعتبر.الامتناعتاريخمنالزو-يةنفقةتوقفحقدونالزوجطاعةكلن

للعودةاياء،الزوجدعوةبعدالزوجيةلممزلتعدلماذاحقدونممتنعة

الاعلانعذافىيبينانوعليه،عنهاينوبمناولشضمهامحضريدعلى

ثلائينخلاأ!الاإضدائيةالمحبماصةم`.ءذاعلىالاعتراضوللزوجة.اسكنا

الأوجهالاعتراشلىعمحيفةفىتبينأتوعليهثا،الاعالانهـتاختارتمنيوما

قبولبعدمخلموالا،حلاعتهعنامضناءثأفىاليهاتستندالتىالثمرعية

لماذاالاعتراضمبخادأنتهاءتاريخمننفقتهابوقفويعتد.اعمراضها

طلبعلىبناءاوالاعتراضنظرعندالمحكصةوعلى.الميعادفىبهتتقدم

وحسنالزوجيةستعراربالىصصلمحابينهماالنزاعا6لافيالتدخلالروجينأحد

ا-خذتالتطليقالزوجةوطلبتمستحيالخلافانلهابانفاذا،،شرةالمه

هذامن11ل!ا7ن5الموادفىااوضمحةالتحكبماتاجراهالمحكمة

.017()"نونالقا

الزوجة،نشرزشمكاةلحلياكفىلاالنفقةا!ىسقاووانرأيناوفى

وارثة.أوعاملةكانتلو-لعا،آخررزقموردللزوجةبهانافياخصوك!ما

لموماالزوجيةمنراطالىالعودةمنيمنسهاالنامسمز.-لبرياءاتشكول!

اكزمسجة،كغيرهىولاكالمتزوجةعىلامكذاتتركفاذهازوجهايطلقها

وليس،تللقهاأوعلبكايتزوجلمما،-لالمعلق!لذلكيعيشالزوجانكعا

كناواذا.للمجتمععحسلحةولاالا؟لاداوالزوجينمنلأىمحملحةهذافى

يستلهمأنلابدالحلهذافان،إطاعةاإكمكلةحلعن-مخلحين-نبحث

نشوزعنفعظوهنتخا!ونواللاتى"جلعزواللهةوا!يتضعنهاالتىالمبادى!

سبيلأ،علبمنتب!وافلااطعنكلفان،واضرد:عنالمضاجعفىواهجروعن

اعةحكمالعالتنفيدطريقاترسما!يةومهذه)171("-لبيوايهليماكاناللهان

نرءاالح!!ليثذاخل!اماوال!،القوةوا!متضداموالانذارالارشادبينيتدرن

001بالقانون!2!1لسنة35للقانونالمضافةثانياكرر65المادةتعديل

8591روالشضيلأالاحوالوقانونالاصرةكتابنافىالنصمذاح!فِراجع)017(

كيروفى،ا!سلاميةللئريعة+خالفح!،اانها!اليهافتهيثاالدى،بعدماوما7ثص

لالرجل.:taiصالح

.السا.سورة03ية81منلأ،7الأ
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V)الآتيةرةالف!تستوعببحيث168ةلسنة Y)%:الحكمالزوجطلب)ذا

الزوجةأهلمنوحبماصاالزوجأهلمنحكماالقاءىبث"زوجتهبطاعة

القاضىحكمالزوجةنثصوزوئبتالصلحفشلفان،الزوجينبينللصلح

وواعطاجتصاسباحثمنلجنةبتشكيلوأمرالزوجةنفقةبسقووو

بالعودةوتكليفهاالزوجةالىللذهابالزوجأقرباءواحدالدينعلماءمن

لمتتضمناذااطاعةادعوىتقبلولاللزوجقريبمعفوراالزوجيةمنزلالى

محه.الزوجةلتعوداقاربهمنالزوجيرشحهمنوعنو)ناسمصحيفت!،

بالطلاقاما:يحكمان،السابقةاللجنةتقريرعلىالاطلاعبعدالقاضىوعلى

وامابتنفيذ،الثصرعيةالخلعشرورووتوافرتكارهةالزوجةكافتاذاخلعا

بحفظ01وا،نشوزهاعلىالزوجةاسترتاذ)الجبريةبالقوةالطعةحكم

8النشوزهذاعنالزوجةعدولعندلنفقتهاالزوجةواستحقاقىالدعو

،الزوجقريبمعبيتهاالىمكرمةالزوجةلعودةفرصةيتيحالحلوهذا

زوجهامعالبقاءفىرغبتفاذ)معهالبقاءترغبلاكانتانالزوجخلعأو

حقبغيرالعنادمجردالاذلكفلسِىبيتكاالىالعودةرفضتذلكومع

وبيت،الطاعةبيتالىالجبريةبالقوةحملهاسولىعنادهايكرلاوعندئذ

بينالحلاقةاستقرارولصملق.الزوجيةمنزلاىبيتهاالاليصرهذاالمااعة

صكمالسابقللحكميخمافأنيمكنبيتهاالىالنماشزعودةبحدالزو%ين

استدعىعنهاجبرااواختياراالطاعةحكمالزوجةنفذتاذا"بأنهيقضىخو2

والواعطالاجتماعىالباحث-للفأوكصرأوشهربعدالزوجينالقاضى

.+الزوجعدالةعلىللاطعئنان+لصرأوشهربحدبزيارتهـعاالدينى

طابفللزوجة،بالمعروفوالعصرةالمسا-لنةلواجبالزوجاخلواذا

الواجببهذاالقيامعلىالزوجحملالىسبيلولا.لأ\()3للضررالتطليق

الاسلاميةالشريعةفىالمعروفالتحزيربمبدأالمصرىالتثصريعأخذاذاالا

هذهعلىالصهديديةالغرامةنظامصرىأو،الأصرةمسائلف!الاقلعلى

المسائل.

أخلتفاذا،للآخرالاخلاصرالزوجيقمنكلعلىيجب:خامسا

كانلزوجتهبهالزوجأخلواذا،يطلقهاانلزوجهاكانالواجببهذاالزوجة

هذايخالفلمنالمقررةالثصرعيةالعقوباتأما.للضررالتطليقتطلبان

العقوباتقانونتعديلبعدالالحطبيقهاالىسبيلفلاالزوجينمنالواجص!

(المتزوج)المحصنالزانىبمعاقبةالاسلاميةالثصريعةتقضىاذ،المصرى

هذهمن-الاَنحتى-المصرىالتثريعويخلو..الموتحتىبالرجم

.وفستثصريصنصبغيربهاالعمليمكنلاوبالتالىالعقوبة

8591روالشضيةالاحوالوقانونةالاصعابناالنكلةمنهضرحنىانظر)172(

.87-."ص

11-6الموادلاحكلاموفقا.الزوجينبينالاصلاحعىالحكعانعجزاذاوذلحه)كا\(

8591لسنة001بالقافونالمحدل!162لسثلأ35اثعانونمن
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الثافأا!بعث.

17()!االجثمافاالانضالعندالؤواجألار

AVالجثطتالانمصألب:

ينفحملحالةعنعبارةالجثمانى،التفريقاوالجثعانىالانفح!اله

منذلكونميرالمائدةوفىالفراشوفىالممصبهنفىزوجتهعنالؤوجفهكا

بينهماقا+صةالزوجيةالعلاقةتظلولكنبينهعاالمشتر-لةالمحيشةأ.ور

أخراجلالىأوأحدهعامعاتالى

منبديلالكاثوليكيةIابتدعتهْالكنائرهنجظامالجثمانىوالانفصال

تنادىالذىالمبدأوهوبالموتالاالزو)جانحلالعدممببدأبينللتوفيقالعالاق

تستحيلقدالمشتر-لةالمعيشةانكدرةالتىالحياةمقتضعاتوبيزه،به

البروتستانتطوائف-لنائسوأخذت.)175(الحياةمدىزوجينبين

.)176(النظامبهذا

التطليقجوازبعبدااخذتفقدالارثوذ!م!يةالطوائف-لنمائسأهـا

الانفصالابنظامالعملالىبهاحاجةلاوبالتال4عليهانصتمعينةلأسباب

نحوعلىالنظامبتاتأخذنصوصبهـاوردتقدكانتوان،الجثمانى

آخر.أو

8A-الجعطنى:*ن!لياسباب

بمببحتىالتطليقاوالطلاقارها؟وليكجةالطوائفهتجيزْلا:أولا

حتى،الطلاقعنبديلامغينةلاسبابالجثمانىالاتصالبجيزل!ضهااالزن

اماثوليك.طلاقهوالجثعهنىالانفصالبأنقيل

الجثعانى،الانفصالأسباببعضالرسوليةالارادةذكرتوقد

)177(عادلاسببقاماذاالاسباب5بئهلةيراطالا؟فولا-ذاأجازتلكنهأ

.(74N،يدزصانوالأولى-الطلاقاحكلامعنرالجظنىاإلاننصالثراسةعلىال!قهَجرى

الرابطةبهتنحلاند،نا!ة:قمنهضلىيؤنراموانهأمماصعلالزوجئظخة!راسلأف

اسبابمنسبباانكاذاالطلالْىثراصةعندالجثحانىالانضالاالىيئ!ارانعلى،الزوجية

.الطلاق

13لأال1لأالموادفىالجثانىالانضال!احكلامالرسوليةالارادةنغ!عتوقد)175(

ملها.

الانضالاحكلاممصرقىالبروتستالتالمجحوعةمنلأ6ال؟االموادنطمتوقدوللأ()

عثلم.الجما!
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الآتى:فىبخد!الرلصوأيةالارادةذكرتهاالتىنىالبهـ!اJنفصماالاوأسباب

ءالبرىالاخرللزوججاز،الزوجيقاحدزن!اذ!:)178(الزفا-1

اللواطالزناعلىويقاس.دائماأوموقتاجتمانياانفعمالاعنهينفصلأن

ءالبرىالزوجمنتلفائياا)جثمانىالانفصالويتبم)!17(الحيواناتومواقحه

.القضاءمنبحكماو

فيخلاثةيسقمدالجعمانىالانفصالف!ءالبرىالزوجحقانغيز

هى:اشيا+

لأنذلكبعدمحللاوءندهم،الزناالزوجهذايقترفان(1)

ز)نى.الآضفهو،الزانىزوجهوبينبينهالتفريقالزوجهذايطب

وهـتا.لهيسبباوالآخرزوجهزناع!!الزوجيوافقأو)ب(

اقترانهبعدالقناعلىا،وافقةاما،اقترافهعندأوالرنااقترافقبلتمأذا

علىتغريهأوالآخرالزوجتثصجعاشناءإ!والمواؤقه.عنهالصضحفمكنئ

فلا،مخطئاءالبرىالزوجيجعلاموهواسبابهتهيئةو!لذلك،)قترافه

عندهم.خطئهمنيستفيد

فىحقهيسقطالزانىزوجهعنءالبرىالزوجصفح-يرا.و)-(

الزوجيعبربأنصراحاالصفعهذا-لان8سوا،الجثعانىالتنريقطلب

زوجهمعءالبرىالروجعاشلو-لمادلالةالصفح-لاناو،عنهءالبرى

الارادةالترضتوقد،مفترضاالصفح-لانأو،بزناهعلعهبحدالآخر

ستةلمدةالزانىزوجهمعءالبرىالزوجتعاطفاذاالصفحهذاالرسولية

دوناوعنهوينفص!ليتركهاويطردهاندوقبزناهعلمهمعالزنابعداشهر

..)018(ضدهشكوىتقد!ماق

أمثلةوتعتبر،الرسوليةالارادةءلميهانصتتاخرىشباب3-1

هى:الأسبابوهذه.الجثمالىالانفصالايجيزالذىالعادللدمبب

امائوليك.الأكباروقواعدمن3اولدةبذلكصرعت-لعا،!يرةاصباباو)177(

الدمسولبة.الارادةمن118اولثةالظر)178،

6(IV)356ص5ججلادللبلببالادارةقاموص.

موا.الذانىالزوجضددعوىرفعاولىبابومن،الصلحينكلالشكوىو.!قه!م)018(

خلانه.امكديعىامعريقدعوىكا!
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تربيةا؟:لأدترببةاو)181(!لاثولبكىغيرمذعباالزوجينا-داغتناق

حغسقع!!اوشائناا:ءامىلوكاسىالروص،قاحدسلوكأو،كاثوليكيةغير

.عهدبغيراوعمداالجسداوالنف!فىجسيملخطرالآخرالزوجينأحد

تصرفهبسببجداصعبةاثمشركةالحياةالزوجيناحدجحل)ذاأو

ا!الانفصاويجوز)183(الاسبابمنذلك!ئمايهبماأو)؟18(القاسى

اذاالاالزوجنفستلفاءمنيجوزولا،الة،ضىمنبحكمالحالةهذهفى

لوكما،بالانفصالللاستعجالوجههناكو-لانالانفصالسببتوافر

كما،بالانفصالالحكمانتظارعندإضتركةاالمعيشهَفىخطرمناك-لان

الزوجين.بميئباتفاقالأسبابلهذهالانفصالي!وزلا

بالمفطرقةة،الجثمانيالانفصالالبروتستانتيسمى:ثانيا

لسببتجوزهىبل،عندهمالمفارقةتجيزمتعيزةأسبابهناكولبمت

الاَخر.لزو-"الروجمعاهلمةسوءههالاسبابمنعديدايشملعندهمعام

الاحتمالفوقاومرةمنغصةالزوجينأحدعبصعةاصبحتاذا،أنهذلك

وطلبإينههاالمصالحةتفلحولم6المتواصلةالآخرمعاملةسوءبسبب

1()مه،يتصالحاأنالىبهالهتحكمأنالمختصةللسلطةجازالمفارقة

منبحكمالاالبروتستانتعندتجوزلاالمفارقةانالنصهذامنوواضح

لزوجهالزوجمعاملةسوءعلىالدالةالوقائعتقديروللمحكمة.القضاء

لها،بالنسبةجوازىبالانفصالىالحكملأن،أ!الانفصايبررالذى)لاَخر

بينمماالصملحانمنتتكداوالزوجيقبينتصلحانالمحكمةعلىاقغير

هبالانفصالالحكمقبلوذلك،جد5غيراومتعذر

الأسبابلنفس،ذىالجسمااطالانفصاالأرثوذ-لسالأرمنيجيز:ثالثا

فيهايم!حالتىالأحوالفى،انهبمعنىعندهمالطلاقفيهايجيزونالتى

فى،وقحياط)184()م؟6(،الانفصاليطلباأنللزوجيقيجوز،الطلاق

.الطلاقعنالكلامعندسنذ-لرهماالىالأحوالهذهبياق

القالون"ن6لاطدةولقا.الاسلا!يلأالنريعةستطبقالحالةهنهليانهغبر)181(

الجنطنى.الانصالاتجيزلاوس،5591لسنة462

بينىنزاعمنتيلماكلاقكبينانبعدبالالفصالالحكمالتا+رضوقدلأ،)82

لىلابتدانيلأ%القامرة.*زواجبينقصهما!لثيراعاد؟!جرةيكوتانيحدرولاالزوجئ

.jrهـ3164الضية?6/665ير27

الانفاقعنالزوجولحجز،الرسوليةالاراتمن012/3ممبرربلاكالهبر)183(

4و3عدد58صال!صبعيةالمجموعا31/5/58!افىا!سكندريةاصتمناف-زوجتهعلى

."هرلم

طلبالىالطلاقطلب!دلاأنالدعوىعليهاكانتحالةأيةفىوللزوجئ\(1Aأ

اددودكى،رمن66iم)الالصالا
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تح!3انالطالاقوى"نأرعندْللعحاكمةالارثوذ!لسالأرمنويجيز

)185((06م)الزوجينخواطرلنهطئة،سنةعنقئيدلالمدةنجالأنفصال

.)186(الحكمهذامنيقربماالأرثوذكسالروموعند

الارثوذكع!)187(الانذصالهوالأقباطثوذ-لسالأرالسريانيحرنطولا

عنيمتنعاقالؤوجينمنلكليبيزونذلكومع،الذ-لرسالفبمعناه

بحدالزوافيفسخأسبابمنسببظماذاالآخرلزوجهالجنسميةالمعا!ثرة

اص!يبلو!صاق!رياالسببهذاو-دان،الفسنطيطلبولم،الاقتران0

يضرألاوبشروو،عضالطبعرضالزوجةأصيبتأوخصاءاوبعنةالزوج

الروجينْمنأياالامتناهطهذا

:الجثماف*نف!طلآكاد-98

الزوجببن)نفصماليعنسأنهغير،الزواجالجثعانىالانفصالينهسلا

الزو-يىحعوقعلىاثرهالانفصالولهذا،ائدة1واوالفراشالسكنىفى

.)188(الماليةوغيرالمالية

والزواج،الزواجأحكاممنحكمف!وكالمهر:1،اليةللآثاربالنسبةاأم

ا!بالانفصاالمهراحكامتتأثرلاثمومن،!الجسعاالانفصالفسباقيالازالط

فىالزوجةحقيسقط،فحسبالبروتستانصَعندذلكومع.الجثعانس

اليها.راجعاالانفصالسببكاناذااطهر

لانشروطهابنفسد!االملزمالزوجعاطالزوجيةنفقةوتستحق

الانفصهالفىباقيالازالوالزواج،الصحيحالزواجاحكاممنحكمالنفقة

بذا،ثوأسكنالزوجهالىراجعاالانفصالطسبب-لاناذاأنهغيرالجممصمانى

*(NA-0)النفقةتستحقلافانهاناشزااعتبارها

-لاناذابا،ففصالاالحكموفحين.الجنوقسببلغيرالطلاقكانIIIو؟لك)185،

.الطلاثعناملامعندسنذكرهماوانظر.الهباع!ىالئسديدالتاف!الطلاقطسبب

امرسالبطريو-لىمحاكمترتيبلانحةمنو\،؟،و.ث435الى3؟4الموادالظر)86؟،

دعوىاوالطلاثدعوىفىسنةعلىتزيدلأمدةبالالفصالاا!كمتجيزومى!رالاصكندرية

الزوجبن.بينالجديلأةالخلافاتبشبالنفعة

للافباررالمانونيلأألخلا!ةمنو.3،أرنوذكسصريان801المادةانظر*18،

6؟3مىالحسالالابنالصفوىوالمجموثالارنوذ-لس

البروتستانتثريعةتعمنتبيثماءذلكيننمدصاالرسوليةالارادةتمحممنولم)188،

.والجهازوا!رالدلقلأاحكام!نظملأ6و15الادتيههفص

-لاناذاالزوجيةالندلةتستت!لاالزوجاأنعلىبروتستانت69الماثتكنصلأ،)98

اليها.راجحاالانصادسبب
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منلأنه،اليثاراجعاالانفصالاسببكانلوحتىجهازهاوللزوجة

باعتبمارها(الدوطةأى)البائنةوجةالزوتأخذ،بمالهأحقوالمالكأموالها

.ذاكبغيريقضساتفاقهناكيكنلمما،الخاصة،أموالهمن

الاخربمساكنةالزوجينمناىيلتزملا:الماليةغيرللاثار.جةوبالنص

الزوجين،بينالمشتركةالمعيشةتوقفيعنىالجسمانىاطالانفصالأن

معواحدمسكنفىا!خرمعالزوجينمنكليبيتأنيلزملاوبالتالى

الملزمعاتقعلىيقعالزوجينمنأىفيهيقيمالذىالمسكناعدادأنمراعاة

الزوجين.منبالنفقة

احكاممنالالتزامهذالأن،للاخربالاخلاصالروجينمن-للويلتزم

بينباقيالازالوالزواح،الجئمانىالانفصالمعتتعارضلاالتىالزواج

دعوىيرفعأثالزوجينمنلأىيحقوبالتالى،الانفصالبعدالزوجين

الجريمة.هذهارتكبمااذاالاَخرعلىالزنا

البرىءللزوجفيحق،الآثارمنذلكعداماعلىالعاعةالقواعدوقصرى

خطئهنتيجةضررمنبهلحقعمابا)تمويضالمخطسءالزوجعلىيرجعان

رابطةلأنوفاتهءندالآخرالزوجينمنكلويرث"الانفصالسببالذى

.).!1(الانفصالأثناءبينهماقاذمهْتظلالزوجية

الجظنى:ألانفصالانعهاء09-0

الىالحياةوءود-ئماالزوجيقبينبالتراضىالجثمانسالانفصالينتهى

الانفحمالينترىمما،المخطىءالزوجعنءالبرىالزوجوصفح،المثععركة

الانفصالينت!ا-لذلك،مؤقتا-لاناذالهالمحددةالمدةبانتهاءالجئعانس

للتطليقأوالزواجلبطلانأوالزوجينأحدلموتالزواتًبزوالاالجسمانى

الانفصالينتهىالكاثوليكطوالْفوعند،بهتأخذالتىالطوائفعند

ففىالرناهوالانفصالسببكاناذاالاسببهزوالعند-خاصةبصفة

،تابلوحتىالزانىزوجهيقبلانءالبرىالزوجيلزملاالحالةهذه

يتبلماذاحت!قالمشترمةالمحيشةالىالزانىزوجهيدعوان!البرىوللقوج

فىهبدجنلرضثلوكماللزواجمنافيةحالةبانتحاللهرض!قديكنلمما

الزوجين،منلكلكان،الجئعانىالانفصالانتهي!واذا.191()الرهـبنة

و!،نةبهامديا-لانمنعلوالضماناالدضاعةلفقاقستحقللاولادوبالنسبة).!\(

121-خىهذاونى.الزوجبنمنلهميصلحلمنتثبتالأولاد l4tlو)ةاليالارادةمن-

مناو-لاثولبهىغيرخر81!لاقاناماثويكلىالزوجا:،الاولادءالبرىالزوبميربى؟ن

-لانرايكية.تدبيةالاولادتربةتتمأةعلى.الاولادلخير،المحكمة،بهتامر

الرصوليلأ.الارادةمن191المادة119؟،
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انلثتخركةالحياةاستعنافالآخرالزوجمنيطلبانوا،خطىءءالبرى

واجاكآثارعنالكلامعندرأيناهاالمىالأحكامتسرطرفضفاذا.بينهما

المشتركة.الزوجيةالحياةأثناء

الامببة:الا!الثمرشةظبي!عدجثمانىانضلالا-99

يجوزفلا،المسلعينغيرالمصريينعلىالاسلاميةالشريعةطبقتاذا

لاتعرفالاسلاميةالث!ريعةلأق،ازو-ينابينالجتطنىبالانفصالالحكلم

والظهار.والايلاءالظهارلاتقرلأنها،الجثعانىأ!الانفحمانطامتقرولا

ولكن!زوجتهمعايثرةنفسهعلىيحرمانهعلىيدأ!الزوجمنتصرف

الايلاءأما.أمىكظهرعلىانتثلا5لهافيقولكزوجةمسكنهفىبستبعيها

اربعةزوجتهيقرباننفسهعلىفيهيحرمالزوجمنيصدرتصرففهو

عنتختلغم!الاسلامية.المثريعةفىأح!عاموللايلا.وللظهار.فلالعرأشهر

يرجيمابطرأربعةهوحدلهوالايلاءمحرمفالظهارالجعمانىالانفصالأحكم

الاسلاهيةيئالشررأنمنهيؤخذوهذا،يطلعياوزوجتهالىفيهاا)زوج

أحديكونانتقرلاهىاذ،اولىبابمنالجثعانىالانفصالتحرم

حيثالجثه-!نىالانفصالفىيحدثماوعو،معلقاكلاهماأوالزوجين

الزوجية.حقوقهمنحقايبا!ثراندونزواجهعلىالزوجينمنكليظل

تهصريحاوبمعروففاهساك5:تعالىقولهمعيضعارضماوهو

.)3!1(،با=سان

(ONYللبنرةط!8122من.
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وال!بمولاتا

وآىرهIجانزوزوال

:انزواجزوالىاسباب-39

وبطلات.وانحلالهببطلانهالمسلهيننميرالممريينعندالزواجيزول

منشرطلتخلفالزراجفيبحئل،انحلالهعن!كقلفالزواج

ينحلبيشا،موانعهمنمانعلقباماوالشكليةاوالموضوعية!ئروطه

وأالزواجانشاءتعاصرالزواجبطلانوأسباب..ؤبالطلافبالموتالزواج

ويزول،صحيحانشوئهبعدتطراالزواجانحلال)سباببينما،تسبقه

بالنسبةالايزوكلابينما،بطلانهعندعامة-لقاعد!رجصبأثوالزواج

انحلاله.ضندلاسستقبل

مس!لةلانحلالىلىسباأوالزواجلبطلاقسبباحتبِمابينوالتفرقة

.)391(النقف!محكمةلرقابةالموضموعقاضىفيهايخضعت!!يف

(N%)rفيلهاالضمبتكليمف!عيددونللدعولىالصحيحالثكميفاتباعالقافىوعلى

الطذب.فيالجقمظالمدعييستعدالتيالواقحةهوالدصىوسبب.المكوىصببصدود

علالبها،انهالدضلعندثيباكانتزوجتهانلهاضحبانهالدكوىسببالمدعيحددفاذا

التطليقطالبادعوا.أقاملوصتىالزواججتاقرارهعنينهلافذلك،فامتنعتبا!نفصال

ةولي!البكا.ةىللغنىالزواجبابطالاطلبحتيقتهفىالطلبأتالحكماعتبرفاذا.الم!ببلهذا

نقفى.نقسهتلغا.منالدعوىص!ببغيربانهعليهالطنيجهزللاللتطليقطلبا

16/21/2675فذضالممنينفمىوفى8،17ص2لأصالاحكاممجموعة11/75!1لأير5

.!144صي26صالسابغةالمجوعة
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ألأولاثن!م

وآكارهاتزواجبطلان

:اتؤواجل!بطلانموحدةقواءدلاتوجد-39

لتخ،فكجزاء5-ددةاعدقرجمل!المسلمينغيرالمصريينشرائعتتققلم

عن.انشمائد،مانعلقياماووالشكليةالموضوععةالزواجشروطمنثر!

ابطالهاوبطلانهاوالزواجانعدامبينتفرقلا-عامةبصفة-انهاويبدو

بغيرالزواجزوالمعنى-غالبما-فيهاتعنىالمصطلحأتف!ذه،فابمخهأو

،ونتكلمالزواجبطلانباصحللاحذلكبصددالاكتفاهوبمبهن،والطلاقالموت

آخر.مبحثفىثاره2وعنمبحثفىحالاتهعن

1جالزتطوحالات

لتخلشأوانزواج!ل"نتراضىلأفعمامأنزواجبطلان-أولا-،9

الموضوعية:شروطهمنلثركل

الزواجعلىالتراضىشروطمنشرطيتوافرلماذاالزواجيبطل

صصررراومثلاسكراومغناطيسىلتنويمبالزواجالرضاانعدملوكما

،الرواجسنيبلخلمممناومحيزغيرصبىاومعتوهأومجنونمنالركصا

مناذنودونالنفسولىرضأبغيرالزواجوعقدالرشدسنيبلغلمممناو

اكراهأوغشأوبغلطمعيباالرمخما-لاناذاالزواجيتلل-لما،القاءس

.العيوببهذهفيهاالمسلمينغيرالمصريينشرائحتعتدالتىالأحوالفى

حالاتمنالمسلعينغيرالمصريينشرائعبعضتخففذلكومع

الاَتى:النحوعلىالصددبهذاا!طلان

38!\مجموعةمن43المادةتقضىالزواجسنبلوغعدمبشأن(1)

ا)زوجينبلوغقبلمعقوداالزواج-لاناذابأنهالأرثوذكسالاقباروعند

مضىقدكاناذابالبطلانفيهالطعنيجوزفلا،الزواجسناحدهمااو

حملتاذااوالقانونيةالسناحدصمااوالزوجابلوغوقتمنشهر

.)4!1(الأجلهذاانقضاهقبلولوالزوجة

فىتالمعللقالبطلانعلىعندمم5599مجموعةمن04المادةفصتذلكومع)؟91(

صبقكماالرفعنتحبيراا!لثولانهاالتحارضعندNVrAبمجموعةيععلانهالطلة

انظو:الارئوذكسالاقباطلتمع-يتفقمنا1638مجموعةصكمانعنفعلا،دكرلاان

.2وه18مسالةالقانوفيةوالخلاصة4ث1صوابعما242صالعساللابنالحفولىا،:موع
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أحدعايبلخلمشغضبينالزواجتماذاالأرثوذ-لسالأرمنوعند

قدكانتاذابالبطلانفيهالطعنيجوزفلاللزواجالمقررةالسن!لأهمااو

الطعنيجوزلاكما،الزواجسنمنهماالقاصربلوغعلىاشهرستةمفمت

مضىقبلالزواجسندونكانتالتىالزوجةحملتاذابالبطلانفيه

الكنسىللرئيسيبوز-لعا،)5!.1(22()مالسقهذهبلوغعلىاشهرستة

السن.شروومنالاعفاءالمحلى

للمناخمراعاةالزواجلصنتنقيصيجوزا،رثوذكسالسريانوعند

المحيط.واختلاف

!فالزواج!منالبالغينالزوجيناحدسنضيقةاخفاهانويلاحظ

دليلمجردهىالوثيقةهذهإناسماسعلىالزواجيبطللاالزواجوئيقة

.)6!1(الزواجابراملاثبات

كاناذاالزواجبطلانطلبيجوز:النفسولىلرضاوبالنسبة)ب(

تقضىذلكومع.وليهموافقةبغيرالزواجعقداوقاصراالزوجيناحد

فلاوليهاذنبغيرالقاصرزواجعقداذابْنهالارثوذكسالأقباول!عريعة

بطلانهنافالبطلان.)791(القاصرمناوالولىمنالافيهالطحنيجوز

منالابطالدعوىتقبلولا،فحسبوالقاصرالولىلصالحيتقررنسبى

قدكاناوضمنااوصراحةالزو)جأقرقدالولى-لانمتىالزوجاوالولى

الزونمنالابطالدعوىلاتقبل!لما.بالزواجالولىعلمعلىشهرمفى

9)الرشدسنبلوغهعلىشهرضىاذاايضا A)\نصتالاحكاموهذه

.)!91(الأرثوذكسالارمنشريحةايضاعليها

لمالتىالث!رأنععلتعميطيحبالحكممذاان581صسلامةاصدويرى)165(

تحدولولأنالزواجبصناسبةيصرانحجبالبطلانمنطئاناساصعل،سانلاحك!اتورد

الارهنثريعةلأن:فىلكفرىلامننا.الأرثوذكسضانعفيهاتتساملمسالةالزواجسن

ولي!،مختلفاصكعايتضمنوكلامماالارثوذكسالاقباررشر!ةمنبأوىلىجتالارنوذ-لي

والجروتستانت.امانوليكطوانفعلفىلكلريانيدعوماهناك

.2801عى2لأسالاحكاممجحوعة16بر،/ول28نشى)691(

والارنوفىكس.الاقباروعند5591سبموعا38المادة،7!ا(

ثوذكى.الارالأقبا!عند5591صجوعة!3المادة)891(

مجعوعكهم.من2و.91المادتين,4s)!9؟(

بالاصكلامالحملهنمانعلاانه3مامئس7،6صلرجوتولبق586صصلامهاحمدوكرى

امانوليكطواثفاماوالبروتسثانتالارثوبهسوال!ومالأرنوبهسالريانعندالسابعة

كانتوانالنسبىالبطلانفكلةالطوانفمنهتعرفولا.ْصحيحاوباطلعندمملالزواج

.سدرىكعاالزواجقصحيحفكيةقعرت
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بطلانطلبيجوز:الزو)جعلىالتراضىلعيوبوبالنسبة)ب(

صفاتفىكلالغلطبهيعتدعيببهالزوجيناحدرضاشاباذاالزواج

الاقباهـالارثوذ-لسشريعةتقفىذلكومع.الاكراهأوالخشأومعينة

فىاوالزوجيناحدشخصفىبالغثىمعيبمابالزواجالرضاكاناذابأنه

الذىالزوجمنالاازواجافىالطعنيجوزفلا،بالاكراهمعيبااوالبكارة

ولاتقبل..12).رضاهفىحرايكنلمالذىالزوجمنأوالغشعليهوقع

واالاكراهزوالمنشهرظرففىالدءوىرفعتاذاالاالابطالدعوى

منزوجىاختلاطصملقديكوقالاوبثصرط)102(بالغشاليقيشالعلم

وححمول،الحقداجازةمعهيفترضالشهرفمضى،2.؟(االوقتذلك

له.فممنيةاجازةيعنىالاكراهزوالأوبالغشالعلمبعدوجىا)ةالاختلاكل

فىالنسبىالبلاناحكاممعيتفقالحكمومذا.عندمم'f'1-37المادة)002(

التانون!.

فىالغثى،ثبوتالزواجفىالغشابالغلطالخاص،سبقفيما52بندراجع)102(

وبالتالى،ثالموخبقاكىلتقديرمتروكةموضوعية.حالة،بهاليثيدىالزوجعلماوالبكارة

قبلبكارتهافعنىالذىوموعليهايتردد-لانلانهبكلارتهابازالةذوبهاعلمالزوجاادعاء

اتامءدم-،لةفى)هاتعويعىبدفعوتعهداليهاعادتمخطبنهالسخثم!بهالقدالزواج

موفوضىجدلاذلككل،السلركسينةانهاشهودهاقرمن.عليهازواجهعقدئمالزواج

ح!ص!اأقامتاذاءايهتددانا،وخموع!صةحاجةولا،النصىمحكمة51،مائارتهت!؟زلا-

نتت!-ساركهاسو.بسببأزكلتبكلارت!اباناقراراالزوجلأتحري!حنإاصانغةأصبابعلى

1 qلأ/%v *v / I؟--\حر36سالاح!،ممجموعة.

وصوله28/12/73*1نىبهادضلهيومبكلالمستزوجتهانالزوجا-لتشفواد)

قبلضايطاشبانهااحداعتداهبسبباز!لتبكارمحابانالماريخفىلكلىم!هااث!ارمل

التعحدثتاغظتاذاعايهايبفيئلا.الحكصة.عا!يعلرحلمالاقرارمذافى،الزواج

الذممااليعينىالروجلحلممفيها01/،/*16فىالديابةبنحقيقأتالزوباقوارواعنبرى

72سالاحكامحجصوعة51ْ/12/ول!1نضى-منه،ث!هر)الدعوىرفيميصادجتسب

.1748ص

03/7/!399فىتمقدالزواجكانادابأنهضىوقد.عندمم38-37المادة)303(

استننافللاكراهالزواجبطلاندعوىثعبلللا52!1مارصحتىصلامفىالزوجانوعاش

قدالزوج-لاناذابانهوضى.ق3!صنة013الشصي!لى16/5/56!1لىالقامرة

1فىالبكلارةفىبالغئسعلم oصبتمبم26خىالبطلاندعوىيرفعولم51!1اغسطس

وقض.!73مى118القضيةفىN%د6/6/6فىالقامرة!اسنننافتعبل6519.للا

لانهالسابفاحكام1باللععلمحل3l)طملالزرجةبأنالزواجعنديعلمالزوجكاناذابأنه

ا!حكامانغلر-ق7ثصث6الخية24/،/57!افىاسثث!اف.الزوجعلىممشطعلم

02صوجمعهخذاجيفىالسابثه - 11T.
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بالنسبةواضافتالارثوذكسالارمنشريعةبهاتضتالسابقةوالاحبهام

خلإلالبطريركيةالىالاهريبلخانالبكارةفىللغشالابطالC*_5L.5لقبول

ستةمفىبعدالدعوىترفعوآلاالجنسىالاتصالمنساعةوعثصريناربع

.)؟.2(جنسىاتصالايحصللمولوالزواجابراممنأشهر

فئنلغشالاالزواجبطلانيطلبفلاالارثوذ-لسالس!بانعنداما

الزوجينكراقعندهمالبطلاتدعولىلقبولويئشر!،لحسبالبكارة

-لزوجمعهايشزجولامخالطتهاعنويبتحدمنهاويثشكىذلكزوجتهعلى

تطعيا.

إ!ثل!للأ:شروطهفىشر!لتخافالزواججملان:ثإذ!يا-59

فانه،لانعقادهالشحكليةالشروطمنشر.لىالزواجفىيتوافرلماذا

الزواجعقدتجيزالكا؟ولبكطوائفأنرايناذلكومع.)؟.2(يبطل

دونترولالتىالوسبمةا،ثى-ةةحالفى)اهندونالشهودبحفص:ر

!ورىبكاهنعقداذاالزواجيجيزونكما،استدعائهاوالكاهنحضور

التكليل.باجراءمختهرانهاكيةبحهمهنالزوجاناعتقد

موانعه:منمانعثد!يامالزواجبطلان-69

ذلكومع-باطلاكانموانعهمنمانعقيامرغمالزواجاذاْعقد

عنالناشئةالقواجبطلانحالاتمنالمسلعينغيرالمصريينمثرائعتخفف

أهمها:بوسالْلموانعهمنمانعتيام

تطبيقيجبانهو!58758مىسلامةاحعدويرلى.مجموعتهممن18م)302،

مناكئرملةللبطلانمعرخاالزواجيبقىلاحتىالارنوذ!لسطوا!فاشسعلالاحكلاممنه

الارئوذكصىالاقباررعندالابفالىدعهِان3ماشى258صالنرقاوىجمبليرىو،اضهرصتا

الشبى.البطلانلقواعدطبقاالزراجيوممنسة15بمصتمق!

تماوعديهاالاعتراضرغمتماوالخطبةضهريتملماذاالزواجيبطلدلا02()ث

ظللىالتوفيقلأن*وثقأندونقماْو،امنىالرنيىاذنعلىاماهنيصلأندون

الاقباملالارئوذكسعندحتىللانعقادلاللانباتوصيلة؟الم!؟ل55!1لسنلأ1f1رقمالقانون

كلى:99لأهسنة3ثالشيةفى4/5791ابر6الابتدانجةالاسكندريامحكصةقضتوبهلىا

كما.فيهاالزوأجعقد:عالمتالأيام!ىتماذاالزوا،يبطللا!لما412ص2-حندىمالح

لب!وانهكل63-639التت.-قيفى\vu/؟؟"/9tفىالابتدانبةالقاهرةمحكلمةقضت

عدمعلدببطلانهالنهعسككعكنحنىاماثوليثهطواففع!دالزواجشهرورجبمامناد

.كعهيه

الأسرةأحتام-لأ3م)
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قيامرفمالرواجيعقدمنيأثمدينيةالموانعبعخىاعتبار(11

متها.مانعقيمامعندالزواجيبطلثضائيةاخرىتعتبربينما،منهامانع

المو)نعوتعتبر.المبطلةوالموانعالمحرمةنعالموابينتفرقالكاثؤليكفطوائف

رظمتماذاالزواجبطلانعليهايترتبلافحسمبدينيةصوانعالمحرمة

النذرمانعهىالكاثوليدُطوالْفعندالمحرمةوا،ثانع!.فيهامانعقيام

اذاوالوصايةالتبنىعنالناشئةوالقرابةءالصغيرالترهبأكطاليسيط

،(الرو)جالمختلط)المذصاداختلافث.مبطلانعا.ماالمدنيةالقوانقتعتبرهالم

.'()50العدةمدةإنقاصللمحكمبمايجوزالارئوذكسالاقبارووعند

فىالزواجبطلانعليهيترتبالديناخضلافمانعأنويلاحظ

منالراجحبتطبيققضى55!1لسنة262رقمالقانونولكن،الأصل

ا!ريينبينالديناختلافانم!ذاويعنى،الحالةهذهفىالحنفىالمذهب

مسلمغيروالزوجسلأ!ة،5الزوجةكانتاذ)الامانعايعدلاالمسلمينغير

.الاسلامالزوجأبى)ذابينهمافيفرق

رئيسبواسطةالموانعبعضمنالاعفا!اجازةألى:التفسيح(ب).

لمفاذا6)6.2(الطوائفبعضعندرأيناهأنسبقماوهو.محينكن!مى

.)702(باطلاالعقدكانالتفسيحهذايصدر

.)8.؟(الطلاقاجازة)-(

ألعانىلب!ث

الزواجيطلانآثار

:الآثارهئهمجمل-79

الزوجينمنمصلحةذىلكلكان،باطلاالزواجعقدكاناطالم

واالزوجينرضاعنالنغلربصرف،ببطلانهالحكمطلبغيرهمامنأو

الدعوىعليهاكانتحالةأيةفىالبطلانطلبويجوز،بهالنفسولى

سنة07يةالقف15/6/58!1فىالابتدانيةالعاهرةوحكمعندمم26-25م)502(

ابسألأالقانونيةوإلخلاصلأ235صالص!وىالمجمورملىبل.33صوجععهضاجى57!لأ

قغمانيا.مالطالعدةتعتب!عنممماث-.؟المادةولكئ،دبنياماناالعتثحثبر34ص17

سبق.لبماالفرابلأ!الع!يبع)603(

سبهعدمبسببالتفسيحيصدرلماذاالهويرلى585صصلامةاصد!ارده*.2(

مذاانولرى.الزواجبطلاناصالفىالتوصععمبمبداعملابالبطلاناثعاضىميحكرلا

كفسيح.بيرالتفسي!فيهايجوزالتىالموانعالحا.الىعملايؤ!ىالحل

المميحيين.شدللعللاقصبباتقبرالموانعبمضانأى)803،
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-لانالتصالحالةالىالمتعاقدانويعاد،نفسهاتلقاءمنالمحكمةبهوتقضى

القانونفىالمعروفةالمطلقالبطلانأحكامأخرالى...الزواجقبلعليها

وعلىالاولادوعلىالزوجينع!خطورتهالهاالأحكامهذه-لانتولما،المدنى

ثارعا2هنالتخفيفالمسلميقغعرالمحريينشرائعحاولتلهذا،المجمضمع

الن!ىولىلرضابالنسبةذ-لرناكعاالنسبىالبطلانبفكرةاخذتبأق

+الزواجتصحيح"فكرةا؟خرالبحخىابتدع-لط.)!.3(التراضىولععولب

الباطلالزواجفىالزوجينلحقوقخاصاأحكاماالرائعهذهعرفت-لذلثا

لنايسبقمالمونفصل..،الظنىالزواج"بفكرةالآخربعضهاواخذ

يلى:فيماتفصيله

الباطل:الزواجفىالزوجنضوق-89

الاَتى:النحوعلىالزواجبطلاذاالزوجينحقوقتتأثر

بمهريجوزالمسيحيينعندالزواجانذكرناأنسبق:المهر(1)

تستحقفلاباطلاالزواجو-لاقمهرعلىيتفقلمفاذا.مهربلايجوزكعا

الصحيحالزواجفىمهراتستحقلالأنهابهاالزوجدخللوحتصمهراالمراة

.الباطلالزواجفىتستحقهلاأولىبابفمن

الاقباط!عندانهراينافقد،المسيحيينعند!رعلىاتفقاذاأما

بمجردالمهرهذاالزوجةتستحقالارثوذكسالسريانوعندالارئوذ-دس

باطلاالزواجكاناذاأنههذاويعنى.صحيحاالزو)ج-لاناذاالا-لليل

بها،الدخوا!دمدولاالا-للبلبمجردلاعندهما!رالزوجةتستحقفلا

كاناذاوذلكالرواجببطلانالحكمرغممهرهاللزوجةيكونذلكومع

كانلوكط،بهتعلملاالمراةو-لانتالرجلقبلمنأتياالبطلانسبب

المرأةتستحقكما،صحبحادينيازواجابغيرهاتزوخا5بهازواجهعند

و!لانالمرأةقبلمنآتباالبطلانسببكاناذاالباطلالزواجف!ا!ر

الأولىالحالةفصر1،5المرأةاستحقاقانويبدو.)031!بهيعلمالرجل

العقوبهَسببلعلىالثانبةآلحالةفص)،واستحقاقهاالتعويضسبعلعلى

المراةوتستحق،عليهواقدمالزواجبطلانبسببيعلم-لانالذىللرجل

بها.يدخلبم-لانأمبياالزوجدخلسواءالسابقتينالحالتينفىالمهر

ا!رلأحكامتتظبميوجدلاحيثالأخرىالمسيحعينطوائفوعند

تسرىالحنفىالمذهبمنالراجحاحكامأنذكرنافقد،مهرعلىواتفق

لمماورثمهالىبلتقللافانهمعيقضضىعلىم!صوراالبطلانسب-لانوطالما)902(

.المورثوولةقبلبهرلحتقدالمعولىتكئ

.(cryالارثوذكسيانالبمعند8!صلا!ومالارثوذكىالاقعا!مند78-73م...
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المرأةتستحقلاالحنقى6لمذهبمنالراجعوبحسب.الحالةمذهفى

تسق-إ-شبهةو%ودمعو،1الر%لدخولانغير،الباطلالزواجفىمهرا

بالمرأتالدخو!فىالحدسقد!اذالأنهللمرأةعليهالمثلمهريوجبا)حد

.بالدخولالم!روجب

علىالاْأةاقانذكرناأنيبق:والجهاز(البائنة)الدوطة(ب)

حتىالزوجةملكعما!الدوطةوتظل،بالزواجيرتبطمالىاتفاقالدوطة

بحالتها،الدوطةالمرأةاستردتالزوانبطلاذاوبالتالى.الزواجيزول

ذلك.غيرعلىيتفقلمماعليهاهىالتى

واذا.وحدهالدمرأتمدكفخوt'11()لدجم!مادفبالنسبةالحالوكذلك

الخاحة.لا!!ا51سائرتستردك!المرأةامشردتهالزواجبطل

يقضىانمنذالنفاقةهذهاوزوجةتسترفلا:الزوجيةالنفقة(ص)

لاتستحقالزوجيةاذنفقةلانعلبهانفقةالزوجيستحقلاكط،الزواجببطلان

أنفقتهأوالزوجأنفقهأنسبقلماصمبةبالتاما.الصحيحالزواجفىالأ

نحدنصفيهيردفلم،ببطلانهالحكمحتىالزواجبدايةمنذالزوجة

-مهلماردال!امةنيةالقافوالةثاعدوتوجب.المسلينكيرالمصريينئعضرا

بالحقدتستحقالنفقةهذهلآن،الزوجيةنفقةمنالزوجينمناىعليه

حصلمنوالزامالنفقةردفيتعين،العقدهذابطلانتبينوقد،الصحيح

-11/1الموادفىعليهاالمنصوصالمستحقغيرردلقواعدطبقابردهاعليها

بهذا،الاسلاميةالثصريعةبأحكامالعملاننرىأنناغير.هـدنى187

تنظمالأخيرةهذهلأنالمدنىْالقانونبأحكاما)مملمنأولى،افصدد

الاسلامية.الثصريعةبخلاف،الأسرةلأ-مَامتت!رضأندونالماليهالمعاملات

ببطلانالحكمعلىابقةالس!الزو-يةالنفقةتردلاال!نفىالمذهبلأحكامووفقا

متبرعاالزوجيعقبراذ،القضاءمنلحكمقنفيذادفعتقدلَانتاذاالاالزواج

حيثا!نفقةهذهالقضاءعليهفرضاذاالازوجتهعلىلهرجوعفلاانفقهبما

.)212(التبرعقصدعنهينتفى

ىأيلزمفلاباطلاالزواجعقدكانطالما:والاخلاصالمسماكنة(د)

وذلك،لهيخلصأنأوبالمعروفياشرهاوا؟-ريسألن)نالزونجيهْهمن

الزوجيةالعلاقهَتعتبرحيث،الزواجانعقادبدايةالييعتدرجعىبأثر

..تكنلم-لأن

وخلالهوصلىاثاثمنالزهـجيه!نزلالىالزوجةتضرهماموءرفناكهاالجهاز)311(

له.خاعاملكاكبرفىالجهـ،:فىيدخلفلاالزوتيضرهماأما

.329صالثخصبةالاحوالفىزمرةأبوا)313،.
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خات.الياطلالزواجفىو-يههاكبين+يراثلا:الميراث(!3)

المتوف!!ورثةالىيردانعليهوجب،الآخروورثهالحكمقبلأحدهحاتوف!

.الميراثمنعليهصلما

أسفرتقدالزواجببطلانالحكماءاِا).سعابقةالمسا-لنةكا؟تواذا(و)

غيرأولادايحتبرون-الاصلب!ب-الاولادلاءعهفان،أولادعن

بحضانتهملاحديقفي،لا-لمارضاعةاجرةوالد-،متست!قولا،شرعيين

نذ-لرهاالتىالظنىالزواجنظريةمنها.جففالاَثارحذهأتسنرىأنناغب!

حمإل:فيما

الناذ!:الرحاج-99

أثارترتببمقتضاها،الكنسىالفقهابتدعها0فكرةالظنىالزواج

ولأمداحدهمااوالقوجيننيةحسنعندالباطلالزواجعلىالصحيحالزواج

ثوذ-لسوطوائفالاروالاومنالارثوذكس-الاقباطشرائعتضمنتوقد،معين

طوائفباقىاماالظنىالزو)جبنظريةتأخذنحموصا)313(الكاْ-ليك

لايمكنوبالتالى،النظريةلهذ،شرائحهمتتعرضفلمالمسلمينغيرالمصريين

.)314(نصبغيرعندهمبهاالأخذ

لخياالبماطلالزواج،عتباويشتررو:الظنىا)زواجشرورو:أولا

هناكيكنلماذاL-1.باطلزواجعناكيكونان!الأول):شرو!ثلاثة

مراسمبلامصرفىالزو)جتمأوواحدجنسمنالزوصانكانلو!لمازواج

العانى()والثرذ،الغلنىالزواجإخلريةللعملمحلفلاا؟()5دينية

بجهلالنيةحسنويعوفر.النية-مناحدهمااوالزوجانيكرنات

النيةسوهيصزفلا،الزواجابرامعندالبطلانسىمببأحدمممااوالزوجيق

401و4وأرثإذ!لسار.ن3ثو23رب!!أرْاقباكلثT/ةثا،وادانظر)313( j `!1 C

فىنمىْررش302و102المدكاايضاوانظر.رسولبةارادة

95دو495صسلامةا-مديدىو27ثر373مىالثدقاوىجميل!المتهذاذى3(ا)ة

Iر،تالاتت1ما:!663صفرجوتونجق ضرحلمالتىينالمسيبطوا؟تعندلنملرية

باتذلاث:ديردانهغير.امعيتهاولهـاكنشاالنطرقيمنهأنأصاصء،ىبثاإنح!م+

تفسيرهقىيتوسعولاعليهيعاسلاإسنئنا،واالبطلاتاحكام!ناستئاةالنظريةهذه

الباطل.ايزواجائارعلبهمتصرىوبالنالى،نع!بغير

يكونفانهدينيةمراسمبلاالمع!للقانونوفقاصر5خارتَالزوانَتماذااما)215(

7!هصسلامهاحمد.ابرا*،محللقانونالعز،ضكلضوعبقاعدةءصلا،م!حدمالاباطلا

.271صر،SIوالث!رقا
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ابرامه،عندالنمهحسناح!مااوالزوجان-لاناذ)الزواجابرامبعد

فىغل!عنناشئاالبطلانبسببالجهلكانسواهالنيةحسنويتوافر

عنناشئا-لانأم6أختهأنهايجهلوهواختهشخصتزوجلوكعاالواقع

خلافيدعىمنوعلى،الأصللأنه،مفترضالنيةوحسن.القانونفىغل!

ن"يطلبانوالأخير(الثالث)الشررو.يدعيهمااثباتعبءالاصلهذا

النيةحسنكلاهعاكاناذااحدهعايطلباوالزوجينمنالنيةحسنكان

التمسئالهيحقفلاالنيةسىءالزوجأما.الظشالزواجاحكامت!بيق

ذلكهيطلبلمالنيةحسنالزوجكانطالماالظنىبالزواج

الفترةعلىالظنىالزواجثار7تقتصر:الظنىالزواجأثار:ثانيا

ببطلانالثهاثىالحكمبعدأما.الزواجببطلانالنهائىالحكمعلىالصابقة

ويعتبر،الظشالزواجأثارعليهتترتباندونالزواجفيزولالزواج

كانلو-لماببطلانهالنهائ!والحكم)نشائهبينالفترةفىالظنىالزواج

يزولأنعلى،للاولادوبالنسبة،النيةحسنللزوجبالنسبةصحيحا

انحلاا!اآثارمنالظنىالرواجاثارتقتربوبهذا،ببطلانهالحكمبعدالزواج

.بالطلاقالزواج

ببطلانالنهائىالحكمقبلالزوجيناحدتوفىاذاالأساسهذ)وعلى

حسنللزوجكانالنيةسىءوالاخرالنيةحسنالزوجيناحدوكانالزواج

الاَخرزوجهالنية!مىءالزوجيرثولا)216(الآخرزوجهيرثانالنية

نامنهعالكل-لانالنيةحسنالزوجينمنكلكانواذا.النيةحسن

يزولالزواجذان،دالبطلانالنهالْىالحكمبعداما0)217(!خريرث

النية.حسن)حدهمااو-للاءما-لانلوحتىالأخرالزوجينأحديرثفلا

-للاهعااوالزوجيناحد-لاناذاشرعاقسبهمفيثبتللأولادبالنسبةأما

النية،حسن-للاهعااواحدهماكان)ذاوالديهمالأولادويرث،النيةحسن

الوالدين.منالنيةحسنغيريرثهفلاالاولادمن)حدماتاذاولكن

الباطل:ا!وابم!يم-...؟

وا)تصحيغ.الباطلالزواجتصحيحالكاثوليكيةالطوائفتجيز

أثرلهالاصلمنوتصحيحرجعىأثرلهليستصحيح:نوعانفيها

رجعى.

[ortالزوجبحقنانييهايببينالظنىلدزواجبالنسبةا!ريةالنقىمحكمهوقضت

بحثوان.الوناةبعدبالبطلان!ىمااذاالاخرالزوجتركةفىرثاننىالنيةحسن

محكلعلأعنرقابةثونالموضوعمحكعةجماتستقلالتىالواقعصمانلمنالنيةحسنتوافر

7//ث2bنغض-سمائغااستخلاكمهاكانت:النقض! T23سالاحكاممجعوعة%T A vo.

لأ.6/7/359فرنسىنضى.بذلكالتصسككالورنةمصلحةذىومل)317(

0(413-3591.Hء.)
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منذصحيحماالباطلالزوانيعتبروفيه،البسيطالتصحيع:اولا

:)218(الآتيةوبالاكيفيةا!الا-سافىيتموحوتصحيحهتاريخ

يصحغفعندئذ:الرضاتخلفالىيرجعالزواجبطلانكاناذا(1)

يظلهانعلى،قيمنبهرضاهتنفمعنصحيحرشماصدراذاالزواج

الذىكاناذا(باطنا)الرضاويصدر،قائابالزواجالاَخرالطرفرضا

الظاح!رةالارادةتخالفالباطنةالارادةكانتاذااىالباطنالرضاهـوتخلف

امامالمرلىومةبالصيعة(علنا)الرضاويصدر،الرضاعنعبرتالش

السرفىلصدراوالظاهرالرضاهودخلفالذىكاناذاوالثهودال!اهن

.سراصدرقدالسابقالظاهـرالرضاكاناذا

فعندئذ:الدينىالشكللتخلفيرجعالزواجبطلأنكانأذا(ب)

والشهودهااكاحنامامالدبنىالشكلفىاخرىءرةبعقدهيصحح

فعندئذ:موانعهمنمانعقيامبسببالزواجبطلاقكاناذا(ص)

الزواجسنكبلوغالمانعزوالأولاهما:ترطانتوافراذاالزواجيصحح

الاعفاءأىالمانعمنالتفسيحويقوم،بلغهقديكنلمالذىللزوجبالنسبة

تجديذويتم،بالزواجالرضماتجديدوثانيهما.المانعزوالمقاممنه

ظاهراالمانعكاناذاوالشهردال!كاهناماممةالمرسهبالحميغةعلناالرضا

فيجددلاحدهماأوللزوجينمعلومولكنهخفياالمانعكاناذاأما،شائعا

.بالزواجراضياالآخرالطرنط-لانطالماسرابالرواجرشماهبه3يصامن

العماطلالزواجيعتبروفيه:)!21(الأصلمنالتصحيح:ثانيا

اذاالكنيسةبهتقومالتصحيحوهذا.رجعىبأثرابرام"منذصحيحا

ففى،موانعهمنمانعلقياماوالدينىالشكللتخلفباطلاالزواج-لان

مناىالاصلمنتصحيحاالزواجتصححانللكنيسةيجوزالحالةهذه

استمرقدابرامهعندالصادرلزواجباصاالرشيكونانبثصررو،برامهتاريخا

اقعلى.،منهيعفىاوالمبطلالمانعيتوقفانوبشرولالتصحيحتمحتى

ومع،الرضالتخلفباطلاالزواج!اناذاالتصحيح!تاتملكلاالكنبصة

للكنيسة-ازذلكبحدتوافرثمالزواجابرامعندالرضاتخلفاذاذلك

ابرامتاريخمنلاالرضماتوافىتاريخمنالزواجبتصحيحتقومان

.جوالقا

(VIA)36الموادانطو - ITTالرص!وليلأ.الارادةمن؟

الرسولية.الارا!غمن013-127الموادأنظر3()!لأ
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هذامنحكذلكوللبطريرك،التصحيحهذاالبابوىالكرسىويشح

هويمكنهمانعوقيامالدينىالثعكلتخلفحالاتفىولكنالتصحيح

،بالز:اجالرضاتجديدالىحاجةدونالتصحيحهذاويتم،منهالتفسيح

للعحافظةاحدهماوفاةبعداواحدهمااوالزوجيناعتراضرغمحتىبل

أثرلهيكونبألاالتصحعحمنحقرارفىينصانويجوزالاولادنسبعلى

رجعص.

هنالراجح!ىا!سلفينكيرا!ر!ينزواج!!ناحكام-لأ.9

ا!ا:اط!ب

المسلمين،غيرالمصريينزواجعلىالحنفصالمذهبمنراجحالسىاذا

رفععندالملةاوالطائفةفىالآخرعنمختلفاالزوجينأحدكانلو-لما

الحنفىالمذهبمنالراجحأحكامبحسب-الزواجهذاانتبينثمالدعوى

الاَتية:القواعدتطبيقنرى،الحالةهذهففىصحيحغير

منالراجحأحكامبحسب-الصحيحغيرالزواجعقدكاناذا(1)

بالحكمالقاضىلهيتعرضفلأ،المملعينغيرعندحمريحا-الحنضالمذهب

خسربينجمعااوالأختينبينجععاأوبالمحارمزواجاكاناذاالابالبطلان

اذاالحالةهذهفىالمسلمينغيرالمصريينزواجيبطللاوبالتالى.نسوة

هثلا.مهربلاعقدأوالعدةفىعقداوشهودإفيرعقدقدكان

الراجحاحكامبحسب-الصحيحغيرالزواجعقد-لاناذا(ب)

بالاخت-لالزواج"المسلمينغيرعند-لذلكصحيحغيرالحنفىالمذهبمن

ببطلانه.القاضيحكمالحالةهذهففىمثلا

المذهب"نالراجحبحسبصحيحاالمسلمينغيرزواج-لاناذا(ب)

يحكمفلا،النزاععلىالتطبيقالواجبهوا)راجحهذاوكات،الحنفى

ببطلانمعلايحيفلا،تبطلهالمسلمينغيرثرائع-لانتاذاحتىببطلانه

يحكمولاالمكساوبيهرديةالمسيحىزواجببطلانيحكمولاالراهبزواج

جنسيا.المعيبزواجببطلأق

نزاععلىالتطببقالو)جبهوالحنفىالمذهبمناراجحا-لانوطالما

يترتبفلاألسابقةواعدللةوففاالزواجببطلانو--3ا،-".ينغيرالمصريين

بيندخوليحصللمطالماالصعحيحالعقدأخكاممن:ىءالعقدءذاعلى

نسبولاتوارثسلانفقةولامهرالحالةهذهفىيثبتلاائهدهـ*نىالزوجببن

الصحيح.الزواجأحكاممنذلكغيرولا
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صذا-لانفان،ادابقةالحالةفىالزوجيقبيقدخولهصلاذاأما

إشبىةالدخولهذاكانوان،لهأثرولازنافهوشبهةبغيرالدخول

بةقرالشبهةكانتاذاهضسب1ويثبتتوارثولانفقةلاولاكنالمهرفيثبت

قدزو%ءااناوبهاتربطهعلاقةلاأنهحولهمناخبرهامرأةمجلىعقدلو-لط

-مدبملىلازالزوجهاأناوتحريملقرابةعليهمحرمةأنهاتبينثممات

النسبيثبتفلا(اشتباهشبهة)قويةغيرالشمبهة-لانتاذا0151الحياة

..23(لمالأظهرفى

الثانىالف!م

وآلارهالرواجانحلال

الأولالمبحث

وآئارهبانوتا!زواجانحلال

:با!ونالزواجانحلالمد!-3.؟

يتوقفشضيةعلاقةفالزواج،بالموتا)زواجانحلالافىشكلا

الث!سيعةاوالطالْفيةالشريعةطبقتسهواء؟معاالزوجينحياةعلىإقاؤها

فاذا،الوفياتقيدمىمجلمنمستخرجبتقديمالوفاةوتثبت.الاسلامية

)231(.الاثباتطرقبكافةالوفاةفتثبتبالسجلاتقيدتقدالوقاةتكنلم

قراربصدوراوالمفقودبموتالنهانىبالحكمالزواجبنحل-لذلك

المقررةللاحكامووفقا،السماكرينمنكانانبفقدهالجربيةوزيرمن

فماذا4)323(حيالازالالمفقودانذلكبحدتبينلوحتى،الشأنبهذا

صدوربعدالوفاةعندزوجتهاعتدتبموتهوحكمالزوجهوالمفقود-لان

انهغير.عدتهاانقضاءبعدغيرهتتزوجأنلهاوجازبمرتهالنهائصالحكم

يكنلماذااليهترجعزوجقفان،بموتهالحكمبعدحياالمفقودظهر)ذا

العدةفىبهاد%لولكنهخر2تزوجهاقد-لانأو،بهاودخلأخرتزوجها

ترجعفلاالحالات.l.غيرفىأما.ح!المفقودبأنيعلموهوبهادخلاو

وحكمالزوجةح!والمفقودكانواذا،الآ-راالزوجمعوتظلاليهالمفقودزو:ت

زمرةواب!بحدماوما432ص،البدانعصدماوط137ص1بالهدايةراجع)033،

.و.ه؟2؟1ص

.06!السنة036رقمالمدنيها،حوالقانوندلكفىانظر22،الأ

ميتااوصياكاناذامايعرتلاببتاخبار.انقطحتالدىالغانبمووالممعود)223،

وا،ر-وممدنىC'(المادةس!لينغيرأ،مساصيئالمعرييالجميعبالنسبةا!قوداحكامويخظم

91د8لسنة301رقمبقانونا!لعدلا26!ال!شة25بقانونوادسوم0291لسنة35بقانون

333ْصالقالونمبادىء-لتابداوانفلرْ
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مدةكيرالت!ائىالحكمصدوربعدينتظرانزوجهاعلىيجبلملابموتها

ظهرتواذا.غيرهايتقوجاناراداذابذلك-لمزمهالتىالثصرائععندا)حقن

قدي!نلماذازوجهاالىتعردفانهابهوتهاالحيبعدحيةالمفقودةالزوجة

تكنلمفاذا.حيةالمفقودةبأنتعلمباخرىتزوجقدكاناوبغيرهاتزوج

المسيحىزوجهاعصمةفىوظلتحيةا،فعودةبأنتعلمالجديدةالزؤجة

-خدثلانزوجهاالىالمفقودةعذهتودفلاحيةالمفقودةظهرتاقوقت

ا)جديدةبزوجتا.وجالدخلسواءالمسيحيينعندجائزغيرالزوجات

.)223(بهايدخللمأم

:بالموتالزواجانعلالكار539-7

عدةالمصريينالمسيحيينشرائعفىبالموتالزواجعلىأنحلاليترتب

منه،الباقىأوكلهالمسصا!رورثتهاأوالزوجةاستحقاق:أهمهاآثار

صملسصواء،المتوفاةى5الزوجةكانتانمنهالزوجميراثوي!صقط

تم.قدالدخوليكنلمأمدخول

حوا!نزاعثارواذا،والدوطةاج!،زاورثتهااوالزوجةوتسترد

ا!جاللمتصلحومالورثتهاأوللمرأةفهوللفماءيصلحفماالبيتمتاع

منالحياةقيدعلىفهههـللباقىلهع!يصلحوما،لورثتهاوللزوجفمو

ذلك.خلافآخربدأيليثبتلمماوذلك،)؟.22(الزوجين

.الميراثلقواعدوذقا،الاَخرالزوجينمنكلويرث

قيدع!للباقىوهـحل،بالمسا-لثةوالالتزامبالنفقةالالتزاموينقضى

مدةاوالعدةمدةانقضاهمراعاةمعأخرىمرةيتزوجانالزوجينمنالحياة

.)335(الأخرىالموانعوسائرالجديدالزو)جقبلالحزن

السريانعددالخطبهاقوملاحظةالكلائوليكعندالايطنامتيازملا!ةمع)333،

العودةمنالمفقودةتمنعالريانىالزوجفخطبلأ.جديدزواجمنمانعاتعتبوالارثودكس

للمسيحىوجازالاسلاميةالثريعةطبقتماتأوكلائنةالزوجاناختلفاذاانهعلى،زوجهاالى

الاسلاعبة.افصريحةاحكامصدودولىباخرىز،اجهرغمالمفعودةاليهفتعودزوجاتهيحددان

دخلقديكنلمافىازوجهاادتعودالمفقودةان1ث!LaV%،صفرجتوفيقويرى

واليودالمسديىْعنديجوزالةياسهذاانغي!،المفقودحكمعلىقياساالجديدةبزوجته

بجردلزو-اتهمعدداالمسيحىيعتبحيثا!.حيينعنديجوزولاالزوجاتتمددلاجازكلهم

الطاذفةفىمعهاالمتحدالمسيحىلزوبهاتحودودةالمفقواننرىولهدا.اخرىعلىالحقد

دضلحدثقديكنلمولوصحيحادكيازواجاغيرماعلعفدقدزوجها-لان151الملةاو

!ملاحم!صلامةاصمدالمحنىهلىافى-غيرهصرلمابالن!بةمبتايحتبدا!قوداناصاسعلى

ارثوحى.اقبا!*-81م)334،

الروءعندلهصزفلاالرابعالزواجموالجديدالزواجكانافىالشلا)335،

الار!حمى.
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اطسانىالمبعث

ثاوهوبال!قالؤوايماننل

والتطليق:او-ى-401

الزواجقيدرفعهوالثصرعىالاصطلاحوفى،القيدرفعلغةالطلا.ث

)6؟2(ممناهافىاماوالطلاقمادةءنميشقبلفظ1"لفىأوالحالفى

الزوجبعبارةيصدرالذىالطلاقعلىيصدقالثرعىمعناهبحسبوالطلاق

زوجهافوضهاالتىالمرأةبعبارةيصدرالذىالطلاقعلىيصدقكما،وحدها

كذلك،الزوجينباتفاقيتمالذىالطلاقعلىيصدق-لما،الطلاقايقاعحق

بينبالتقريقالقاضىهنالحادرالطلاقعلىال!ئرعىالطلاقمعنىيصدق

شرعا.عليهاالمنصوصالأحوالفىزوجين

باتفاقاوالزوجبعبارةيتمالذلىالطلاثبببنيفرقاتجاهظهروثد

ويصدرقضائيةسلطةأودينبةسلطةيدع!!يتمالذىالطلاقوبينالقوجين

طلاقا()الاولىالحمالةفىالطلاقيسعىحيث،بينالزوجينتفريقامنها

onةRepudiatتطليقاالثانيةالحالةفىويسميهDivorce

الاسلاءيةالشريعةفىوالعطلعثالطلاقبينالتفرقلأانلناويبدو

الريمهْفىالأصللأنلكااسالهالافهى،منطجدوىولالكااساسلا

اجازتوعندما،دحدهاالزوجبعبارةيصدراجْال!قدْىالاسلامية

الزوجيقببنتفوتعندهاالاتجزهله"التطليؤ،"للقاضىالاسلاَميةالثصريعلأ

ورفضهالرو-ةطلبتهاذاالذىباخسانيحالتسفيتعينامروتباالعشرة

التىالأحكام-لانتولما"الثصرعبحكمعنهنياباذلكالقاضىتود.الزوبم

الزو-،لطلالىالشرعثررهاالتىالأحكامنفسهاه!!القاضىطلاقعلىتسرى

الاسلامبة.يعةالثىسفر!والتطاسقالطلاقبينقةالتفموراءمنجدوىلاانهل

والتطليقلطلاىبيهاالتفرقةفانالمسيحيةالشريعةنطاقفىأما

ألزوجيملكهالذىفالطلادا،هامهاح!معليهاويتوتبأساسالهائجد

القاضىيحكملاالتطليق-لذلك.فيهاجائزغيوالزوجينباتفاقيتماو

زوجيةلحياةعلاجااماسببهتوافرعندبهيحكموانعاالزوجعننيابةبه

وبالتمالى،الآخرزوجةحقفىالمخطىءللزوجعقاباوامافيهاصلاحيةلا

اذااما،بانناالطلاقصسال!لهلىالزواجقيدرلىالطلاقعلقرثبوا؟ا)326(

رجيا.!سسالطلاق!انا"لفىالزواجقبهرفعالط!علىقركلب
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الشريعةفىالحالهوممامثلابائناأورصءجما!خاالتطليققيكهِان

ع!-ثمن"ختلفاتطلميقاعدذاعرآخرىأ-؟،متترتبوانما،الاسلاضية

آخر.الى

-يدرسا!لازاللطلاقالمشابهةالأنظمةمنوغيرهلميقالتطأنعلى

وذلكعاتةموكأ-منوبراعتبرهالطلاقعنوانمحت-الفقويةالنا-يةمن

!لااعتبماربفرضوالتطليقالطلافبينوالتاريخيةالعلمية4يقةالوللصلة

هذ)عتواننسمىاننئمألمولهذا،الآخرعنيختلفقدنظامامنهما

افحلال"بتسميتهواكتفيناوالتطليقبالطلاقا)زواجانحلالالمبحث

والتطليقالطلاقبينالتفرقةظلفىحتىبأثهمناايماتا،،بالطلاقالزواج

الزواجقيدرفعيشملعامأحدهمامحنيانلهمبح51الطلاقبأنالقولايمكن

الديخيةالسملطةن5بح!كىاوالزوجينباتفاقاوالمرأةاوالرجلبعبارة

الرجلبعبارةالزواجقيدرفععلىيقتحرخاصمعنىوالآخر،القضائيةأو

فحسب.الروجينباتفاقاوالمرأةاو

ءب!فىوآءارهقللبفىالعللاقاسبابيلىفيعا-وسنتناول

الأولاطلب

ا!ريينالممصعحيينعندالطلاقاسباب

:المطلاق!نم!يةالم!ا!لناشواقف5تعدد-509

منوأغلبهمنهاففريق،الطلاقمنالمسيحيةالكنائسمواقفتفدد

بصببحتى،كانسببلالىقاوالتطلبالمالاقيجيزلاالاكاْولصكطرائف

اَخووفريق،بالموتالاعندهالزوجعةالرا؟طةتنحلولا،الرنا

المسعحية،الديانةعنالردةوبسببللزفاالتطليقيجيزكالبروتستانت

لعددالعطليقيبيعالأرثوذ-لميةالطوائفن5واغلبهالثالثوالفريق

أنهعلى.ومد)هاالأسبابصذهعددفى14بيتتفاوتعإتالأسهبابمن-لبير

أولاهما:الطلاقمنا،سيحيةالكنائسمواقففىامريننلاحظانيمكن

ولاتجبزالاسبابهذهتحصرء!ينةلاسبابالتطليقتبيحالتىالدنائسان

مجمعةالمسيحيةالكنائسجميعانوثانيهصا،الأسبابصذهلغيرالتطليق

اجازومن،يجوزلاالزوجينباتفافأوالزوجيناحدبارادةالطلاقأنبملى

اتفاقهمااوالزوجيناحدارادةتستندانجباست!التطليق:-ىالدناهذه5!

السلطةتقروان!ثريعتهفىالمحددةالاسبابمنسببالىالطلاقءلى
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فانتالاث.افرهترن5التحققبعدالسببءذا(الآنا-لمالمصأو)ثةالدا

من4راحكماد+!َ--وانعاسصببهتوافرلمبردالطواثفعذدعنديقعلا

المختصة.السلطات

:والدلاقيدأل!دالع!-لأ.6

فىانتشرتثماليهه-دىالفقهفيهايسودبيئةفىالميميحيةنشأت

يدفعهبكتمابالطقتجيزواليهودية.الرومانىالاقانونفيهأيسودبيحة

حالاتفىالرجلمنتطليمَثاتطلبأنللمرأةتجيز-لمالامرأتهالرجل

فىاليهوداس!رفوقد.الط*قءلىالإ-فاقللزوجينتبيحوكذلكءمينة5

امرأةالربرا!يرىانيكفىأنهالىتته!هـن"تخما)ربافيينانحتىالطلاق

طلاقها.لهلي!وزامرأتهمنأجمل

يقاومعبارةالسلام4ءلباد-يحلسانظلىالإديدالعهدوهـحكى

تزنلا:لىاقدماءقبلأنهسهعتمود*فيقولاليهـ-دعندالطلاق2ىفوبخا

فى،6-ازنىفقدنيشتهيلم،امراةالىيظرمن-للانلكمفأؤولأناوأما

22)..قلبد V)فاقولاناوأما.طلاقكتابطمافلي!امرأتهطلقمنوقيل

)228(،يزنىفا؟4مطقةيىزوجوءن،الزنىلعلةالاامرأتهطاشن5ان33

ضيرمماوجدانامرأتهيطلمقانندرجليحللاانهالقولم!ذامنوواخعح

.وتستطرديشت،يهاوهوالجحيلةالمرأةالىنثلرانزانيايعدبل،منهاأ-ول

اليهودالعلمإهبعضيعجبلمالقولل!ذا)نعليناتقص!تىانجيلرواية

ليجربوهالفريسبثناليهوجاء5منهمفريقالسلامعليهالمعمبحء،طفوفد

لهم:وقالفأجاب،سببلكلامرأتهيرالمقانللرجليحلعل:لهقائلين

عذاأجلمن:وقال،وأنعىذكراخلقهماالبدءمنخلقالذىأنقرأتمأما

اذا.واحداجسداالاتسانويكونبأمرأتهويلتصعقوأ."أباهالر-ليترك

.انسمانيفرقهلااللهجحعهفالذى.واحداجسدابلالاثنيقبعدليسا

نالهما!قا.فتطلقطلاق-لتابيعطىانموسىأوصىفلماذا:لهقالوا

البدءمنولكن،نساءكمتطلمقواانلكمأذنقلوبتمقماوةأ-لمنءوسى

فىوردبل،متىانجيلعلىالروايةهذهتقتصرولم.")!33(هكذايكنلم

يزنىبأخرىوتزوجامرأتهطلقمن":المسيحلسانءلىمرقسانجيل

فىورد-لما)023("تز؟ىدآخروتزوجتزوجهااءرأةطلقتوان،عايها

28و27رفم5الاصحاح،.نهاانببل)227(

(HA)23و31رقر5الاصحاحمثىلانب

8-2رقم91الاحمحاحمتىانصلي)!22(

.12ء؟ارقم02الاصعاح،مرقسانبيل)023(
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ويتزوجامرأنهيطلقمن!لل5:السلامعليهالمسيحلسانعلىلوقاانحيل

.)231(8يزنىرجلمنبمطلقةيتقوجمنوكل،يزنىبأخرى

-لورنت.سأحملالىرسالةيوجهدولسنجدكذلكالجديدالعنهدوفى

تفارقلاأن4الرببلأنالا،فأوحميهمالمتزوجونوأما5فيهايفثلا

يتكول!رجلفالت!الحاومتزو-ةغيرفلتابثفارقت!وانرجلماالمرأة

.)333(هامرأتهالرجل

:فيقولالمبادىءممذهبولسفيهايحددرومالأهلاخرىورسالة

ولكن،الح!بالرجلبالناموسمرتبطةهىرجلتحتالتىالمرأةفان

تدعىحياالرجلمادامفاذاالرجلناموحمامنتحررتفعدالرجلماتان

الناموسمنحرةفهىالر-لماتانولكن،آخرلرجلصارتانزانية

.)233(،اخرلرجلصارتانزانمةلمست)نهاحتى

:فيقولالمحبةالىفيهابولسيدعواْفسساهلإلىثالثةورسالة

،الموأةرأسهوالرجللأن+للربكعالرجالكناضمعنالنساءايها"

تخضع-لماولكن،الجسط-مخلمروهو.ااكنيسةرأسايضاالمسيحان-لما

احبواالرجالهأيما.شىءكلفىلرجالهنالنساءكذلكللمسميحالاكنيسة

..نفسهيحبامراتهيحبهن..الكنيسةأيضاالمسيحأحبكعانمماء-لم

جسداالائنانويكونبامراتهويلتصقوامهأباهالرجليتركهذاأجلمن

.)33؟(،عظيمالسر.هذا.واحد)

والطلاق:ال!كني!سة-701

دولةأرجاءالى)القدس(اورشديممنفخرجواالمسيحييناليهوداضطهد

.سواءعلىوللمرأةللرجلالطلاقيجيزالرومانىالقانونوكانالروطن

الرجلفافتراق،الزوجيةالعثصرةانقطاعمعالنيةياظهارفيهالطلاقويتم

!!فالعللاقفىألنيةاظهارمعرجلهاعنالزوجةافتراقااوزوجتهعن

عحروفى.وسيلةبأىجالْزاالطلاقفىالنيةاظهاروكان.لوقوعه

وثيقةبارصالالايعالطلافالاتقررللرومانالسفلىالامبراطورية

الآخر.الزوجالىتتكممنه

l،لوقاانجيل)331( .%Aركم16لاسحاح

11و.لأرقم7اصحاحرنتسfلاملالاولىبولىدعمالة)232(

.3-2رقم7اصعاحاروملاملبولسرصالة)233(

23-23رفم5الاحمحاحافسساملالىبولسرسالة2344(
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السهلومنمباحاالروماندولةفىالطلاقنالمسيحيموجدوهكذا

تعاليمو-لانت.كذلكالمراةوبارادةبلالرجلبارادةذقطليسوقوعه

فكان،بذلكالأوا؟لالمسيحيوقفنادى،الطلاقمنالحدعلىتحخىالانجبل

فىلهمنحيسحةالمسيحيونكونولما،اضطهادهمزيادةذطسببماالنداءهذا

لرمنيمكنهادنيوقبسلطانلنفسياتظفر)نالكنيسةهذهأرادتروما

التابعيقمنطلبتوفيهالأول:طريقينذلكسبيلفىوسلكتمبادئها

،النخموصوجهعلىوالطلاقالزواجممائلفىاليهاالرجوعضرورةلها

وباجرا.)تمنهاكاهنامامتايحيهازواجيتمانالكنيسةتطلبتهنامن

أحعاناوطبقتبلعنهابحيدايتمالذىبالزواجتعترفولم،حددتهامعينة

افحلاا!عدمبعبدأالكنيسةنادتنىوالظ.دنيويةعقوباتيأتيهمنءلى

وحاولتءالناس5!لَثيرانتباهيجذبمثالىمبدأوكلوبالطارقالزواج

هذاضوءعلىالجديدالعهدفىالسلابمعليهالمسيحأقوالتفسهرالكنيسة

.المبدأ

الروماذىالمجتمعفىالطلاقأباحةازاء-روماكنيسةلجأتوقد

حراقبةبدعوىالحللاقوقوععنداليهابالرجوعلهاالتابعينتكليفالى-

الكنيسةفىيجرقالعملوكان،عليهوافاتعتلهمبررهناككانفان،اسبابه

برضاءالرهبنةفىالدخولمنهام!ينةحالاتذىالطلاقعلىالموافقةعلى

الزوجةوزناءالزوجوغيبة،الأسرفىالزوجينأحدووقوع،الزوصاَ

وكان.زوجثاعلىمنهاجسيماعتداءووقوعلهاحتقارالزوجهاوهجرها

بارادتهيملكلاوالمرأةالرجلْن5لَلاانيعنىبمبررالطلاقوقوعتقييد

وءع،)235(عادلاالكنيسةتراهلسببالاالاَخرومفارقةالطلاقايقاع

ااكنيسةمنسمائغايكنفلم،بينهماوقعالطلاقعلىالزوجاناتفقاذاذلك

وقوعوتمنعالرومانىوالقانونالرفضدتقفان-عهدعهـابدايةفى

عاىل!،ملاالامثرافلهاتمحتىذلكتقاوموظلت،الزوجينباتفاقالطلاق

ذلكبعدروهاكنبسةحرمتو-لذلك.حينبعدوالطلاقالزواجمعائل

وبدأ.الآخرالزوجموتقبلاخرىمرةالزواجطلاقهمعلىتوافق"نعلى

.الطلاقعنيديلايظموالجثمانىالانفحممال

محاربةفىالكنيسةلاتحاهم!نالمسيحيةقسطنطيقاعتنق5،وعند

3ا5نةقانونافأصدرالعللاق Tغيرهم،وعلىالكنيمبمةاتباععلىيسصىم

الرجلوارتكابالمرأةزنامنهاالللاولايقاعمشروعةاسبابافيهحدد

انتماكجريعةالزوجيناحدارتكاباوالتسعميمجريمةاوالقتلجريمة

مثصوعسبببغيرالمنفردةبارادتهطلقلمنجزاهووة-.القبولحرمة

لأ.56عيبكلسحلى)235،
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درعليهماووجبالدوطةفىحقهازقدتزوجهاالمرأةطلقتاذابأنهفقضى

الرجلطلقواذا،الجزراحدلىالىنفيهامعالزواجعندتلقتهاالتىالهدايا

.أخرىمرةالزواجعليهوحرمالدوطةردعليهوجب

قا؟ونعلىتحصهلانالكنيسةاستطاعتالأولهجستنيانعهدوفى

ذشكفىالرالاقاوأصبح،الزوصينبيقبالاتفاقالطلاقيحرمدم23سنة

أحدبارادةيتممياحاطلاقاتثلاثةأنوأعاالقانونيةالناحيةمنالعهد

واجباتأداءعنعجزهاأوالزوجة-لحعمالآخرالزوجفىقاملمبرروجيق)ك

ارتكبهلخطأولكنالزوجيناحدبارادةيتممثروعلسببوطلاقا،الروجية

ولكنهاكثيرةكانتللطلاقمشروعاسبباتحتبرالتىوالأخطاء،الآخرالزوج

بهاOSاوأجنبىشخصبرفقةالملعبالىذهابهااوالزوجةكزنامتددة

سلامةضدامرةمؤفىالزوج)شتراكأو،الزوجاذنبدونععوسحمامالى

تقيمالذىالبلدفىاوالزوجيةمنزلفىأخرىامرأةمعاثرتهاوالدولة

والنوع.طلاقهفورالدوطةفىحمقهالمخطىءالزوجويفقد.الزوجةفيه

وقعتمانوهو+مش!روعسبببدونالطلاقهوالطلاقمنالثالث

.شديدةوماليهبدنيةبعقوباتيأتيهمنيعاقبولكنصحيحا

ناالاولجستنيانالىقسطنطينعهـومنذالكنيسةاستطاعته!دا

وققييدبالاتفاقالطلاقالغاءشمأنهمنتأثير)الرومانيةالدولةفىثر

العرفكانفقدذلكومع،مثصروعبسببالزوجينأحدبارادةاطلاقا

أجازحتىالثانىجستنياقجاءانفماالكنيععةدعوةمناقوىومانىال

تأثيروتحتم556سنةذلكوكان،الزوجانءلميهاتفقاذاالطلاق

.العام51الر

.للانحلالالزواجقابليةعدممبدأسبهلفىالكنائسوجاهدت

الافرضهتستطعلمولكنها.المبدأهذارددتكنسيةمجامعوانعقدت

مستقللدكنيسةوقضائىتشريصأختصاصعلىالحصولفىنجحتعةدعا

هناكظكلروعندئذالميلادىالعاشراقرناغضونفىذلكوكان،الدولةعن

علىوذلك!لاتباء!ا-لنيسةكلوضعتهاالتىالتثصريعاتبينخلاف

الآتى:النحو

اهاتوليكيةالْفالكلعند-1

اولثوليك!طة:ا!والْفعدطقلا-801

عد+ابمبدأواض!والتطيقالطلاقالكاثولي!يةالكنائسحرمت

الكنائسعنا-لهمثيللاوجهعلالموتبضرللاذحلالالزواجنجليةر

.الأخرى
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أقوالالىوالتطليقالطلاقتحريمهافىالكاثوليكيةالكنائسوتستند

يخرجلابماوتفسيرها،ومتىولوقالمرقسالثلاثةالأناجيلف!المسيح

لوقاوانجيلمرقسانجيلفىوردماأن(أ)فترق،نظرعاوجههعن

يزنى،بإخرىويتزوجزوجعهيطلقرجلكلانفىالمسيحلسانعلىحريح

علىمتىباذجيلماوردأما،تقنىبآخروتتزوجزوجهاثطلقامرأةو-لل

يتزوجومنتزنىيجعلهاالزنىلعلةالارأت51طلقمنانمنالمسيحلسان

2)بزنىفانهمطلقة )rالكاثوليكيةالكنائسرأىفىيبيحلاالقولهم!ذا

كذلكممنوعالزنابسببفالعللاق.بغيرهزنتاذالزوجتهالرجلطلاق

اردالرالطلاقانالىذلكتفسيرفىوفيهبونلكاثوليكيةالطوائفعند

جثمانياانفصالا)!زوجينمن-للاففصالهعشالىينرغمتىانجيلفى

بحيثالزوجينبينقائماالزواجاستمرارمعوالمائدةوالفراضالمسكنفى

وتستند،أحدهماماتاذاالاآخرهنالزواجللزوجةولالازوجيحللا

من"أنمنالنصبهذاورد!االىالتفسيرممذافىالكاثوليكيةالكنائس

عصمةفىتزاللاالمطلقةأنتعنىالعبارةهذه،زنىفعدمطلعةيتزوج

ومادامت،زنابهاالزواجيعتبراذ،ْلغيرهتحلفلا،طلقهاالذىزوجها

انفصالافقطعنهتنفحملا،كاذلكفمعنىزوجهاعصمةفىتظلالمطلقة

يحلولالغيرهتحللالهزوجةوتظلوالمائدةوالفر)ثرالمسكنفىجثعانيا

المسيحلسانعلىذ-لرالجديدامهداانذلكيؤ-لد)ب(بغيرم!ايعزوجانله

الزانية،يذبحرنكانوافقداليهودقلوبلقساوةبالطلاقسمحمو!ىان

اتهامياالىزوجتهورنالتخلصيريدالذىالزوجيدفعالطلاقمنعو-لان

الطلاقموسىفأباح-بغيرحمايتزوجثمذبحهاالىبذلكليتوصلبالزنا

البد?كذامنالأمري!شلماذالاحملخلافوعلىاليهودقلوبلقساوة

بهابث!رالتىوالمحبةالسلامرسالةب!بالاتباعأولىالاصلالىوالر-وع

وردماعندهمذلكدويؤ-ل)ب(.انسانيفرتلااللهجمعهمالأن،المسيح

زانيةتدعىحياالرجلمادام!المرآةأنمنروميةأهلالىبولسرسالةفى

.)237(هالنامويصرحعنحرةف!ىمانتوانآخرلرجلصارتان

قابليةعدمفىيستندأنالكاثوليكىالكنسىالفقهحاولكذلك

لايحققأنالزواجالىالبعضفذهبأخرىججالىالموتبنيرللانحلالالزواج

،ولكنبالموتالالاتنصلدائعةعلاقةكاناذاالاوالاجتماعيةالدينيةغاياته

التىالحالاتفىالزواجعلىالابقاءتفسرلالانها-لافيةغيرالحجةهذه

أصابهاوعقيماالزوجيناحدكان)وكعا،غاياتهتحقيقعنفيهايقصر

531الاص!حاحشانجيل)+2( Sicامراتهسقص5!علد91الاصحاحرش

.،قيلىبطحعةيتزوجوالذى.يزنىبأخرىوشوجالزنابببلا

.12-رقم8اصحاحرومالاكلبولىرسالة)237(

،الأصرةأمكابم-18بم)
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الأخرالبعضوذدب.الزوجيةالواجباتتأديةوبينبينهحالغضالمرض

بصد!ذلكليكوناواحدجسدمنوالأنثىالذكرخلقعزوجلاددْهأنالى

الآنهذهآدمأ!زقا"القديمالعهدفىوردكماآدممنحواءفخلقالرراج

ويلتصقوأه،أباهالرجليتركلذلكُ..لحعىمنولحمعظإمىمنعظ!

الرالاقتبررالأالحجةهذهولكن)338،،واحداجسد!ويكونانبامرآته

تبررل!هذهالحجةأنكما،)!23(التوراةبلخالذىوهوموسطأباحهالذى

المسيحيين.غيربينالطلاقجوازمنالطَاثوليكيةالكنائسبهاخذتما

علىللانحلااطالزواتًقابليةعدمتأسب-داءلىالكاثوليكىالفعهاستقروأخيرا

ليخضح"أفطسأهلالىرسالتهفىبولسقالفقد،مقدساسرا)عتباره

jbالمسيحانكماالمرأةرأسءوالرجللان،للربكمالرجالهنالنساه

،ولمابألكنيسةا،سيحبعلاقةبزوجهماالمرأةعلاقةفثمبه.هالكنيسةرأس

فيوجتهانزوجعلإزةفكذلكءئمةداافييةعلاقةبالكنيسةالمسيحعلاقةكانت

زولهبولسوأكحافلهاانفصاملاودائعةءقدسةعلازةبزوجهـاوالزوجه

،واحداجسدافيصيرانامرأتهويلزموآمهاباهالرجليتركولذلك"

الدواميقتضىمقدسسرالكاثوليكعندفالزواج"عظيمالسرءذاان

تد-لش5لابدبل،ابر)مهفىالزوجينارادةتكفىلاولل!ك.والتأبيد

الزوجينلارادةيكونانعندعمينبضلا-لذلك،الالهيةالارادةممثلالكاهن

الزوجينارادةتخليبمنذلكفىلماالزواجانحلالفىسلطاناحدهمااو

ومن،ودائطمقدسالىساالزواحجعلتالتىالالييةالارادةعلىأحدهطأو

منبحكمحتى-ائزغيرالزوجةاْوالروجباراد-أربالاتفاقالطلاق-لانثم

.)024(المحكمة

بالموتالاالزواجانحلااطتقرلاالكاثوليكيةألطوانفانظرة-لانتواذا

5ضها:بئمورالاتجاههذاشدةمنيخففواانحاولوافانهم

الزواجبطلانأسبابدىالكائوليكيةالطوائفتوسعت(آ)

.رأيناهمانحوعلىالفلاقاسصبابمنبخقءالتس!توعب

بينال!معانىالانفص!طلنظامالكاثوليكيةالكنيسةابتدعت)ب(

.الطلاقطنبديلا،مائدة؟وفراشهاصسكناوجيناك

العديم.باليالنكوينسنرمنالثانىالاصمحاح)238(

القديمسالعهدمنالاولىالخمسةالاصغاراتدابحيوناي!ودويرى،!23(

.التورات

:جععةخفاجي-ق75صنة4؟القضية1؟/!/1658فىالقامرةاستننات2،إ.ت

.-3ول.!.صِى.ة
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لاللاتالزواجقايديةعدمالاكاثوليكيةالكتائسفصرت)ب(

بينانعقدزواجهوالمقرروالزواج،المكعملالفررالحمحيحالزواجعاس

الذىالزواجفهوالمكتملالزواجاما.المبطلةالموانعمنخاليمامس!يحيين

بسلطانحدهيمككالاالم!كلتلالمق!ررالصحيحفالزواج.الدخولفيهتم

المكتعل،كيرالزواجاما0)241(الموتخلاماكانسببولألىكانايابثصرى

منبحكمأوالرهبنةبدخولحلهأجازواذدفيهالد-وليتملمالذىأى

زوجهمفارقةالمسيحىللزوجاجازواكم،.عادلاالبابايراهلسببالكني!ة

يلى:فيماذلاثونفصل.ا)بولسىالامتيازبمقتضىالمسيحىلخير

أها!ليكة:الطوالْفعنا-اثأاتملغيرالزواجانحلال-909

اهضملطيرالزواج"انعلىالرسوليةالارادننمن801المادةتنص

الرعبذاتينحلهـعضمدضيروفريقمعتمدفريقبيناوالمعتعدينبيق

البابا()الرومانىالحبريمنحهبتفسبحأوالاحتفالىأىالكبيربالترهب

الفريقمنبالرغمولوفقطأ-ورهلمامنأوالفريقينمنطلبعنعادللسبب

لمالذىاىالمكتمليرالزواتَأَنالضص-عأ!ن5شخذور2:3(،الآخر

حالفيئ:فىالمرتبغي!ينحلفيهدخوليتم

احديتجهالحالةهذهوفى:االاحتفالى)الكبيرالترعبحالة(1)

الزواجكانول.الاَخرزوجهءنوقيجد،راكلباعزوجلاددْهالىالزوجين

،وينحلواحداجسداالزوجانيحميرفلا،فب"الدخوليتمليأىمكتعلغير

الآخرالزوجبرضاالترهبتمءموا،الكبيرللترهبالحالةهذهفىالزواج

كيرالزواجهذايكونبأنمشرورومض!الزواتًوانحلاا!.رضاهبغيرأم

الكتملالزواجينحلفلا،احتفالياأكلاكبيراالترهبيكونوانمكتعل

البسبول.الترهببنذرالم!ضملعيرالزوانَءصحللاكماةالكبيربمالترهب

الزواجينعلالحالةهذهوفى:ظادا!لمبالتفسيححالة)ب(

الزواجوانحلال،كلاهمااوالزوجينأحدطذاعلىبناءألبابامنبعفسيح

لحله.غادلسببيتوافروانمكتملغيرا)زواجيكسنبأنشروروهنا

منهالكر!ىيضثبتأ!روعيو،فبلمهدخوليتملمانهيعنىالزواتا!لتمالوعدم

والسبب.شهوداوالزوجينمناقراراوطبىكفحصطريقةبأيةالرسولى

اهـ-واية.االارادةسنN.لأالمادة)ا-2(

طتسالتعميداووالحماد،العمادير.،رسواالذيمتالمسيحيهونهمالمعتمدون،242(

صلواتتلاوةمععليهسا.برض.سيجاالتخعىجعلفيه!تمالمحيصالدينطعوصبن

مه!ي!ث
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اْحدعلىجنسىعجزطرألوكما،البابا"لسلطكذلكتقديرهيتركالعادل

.2(ث)3الزواجانعقادبعدالزوجين

جوازفىالبدايةفىتستندكانتالكاثوليكطوائفاقويلاحظ

بالمحماشردالامقدسالىراحتبرلاالزواجأنالى.الم!سععلغيرالزواجانحلال

وان،إاالباسباعرحتىالزوجيةانرابعلةحلا!استحاتمتفادْالجنسية

إصللملانهالزواجحللالباباأكلكلنالزوجينبينالجنسيةالمعاشرةتتملم

أ!التعلبءذاعنعدلثوليدطالكا"الةول!ن،المثدسالهررتبة5الىبعد

لأنال!اهن،يسةال!تلطقوسوفقاانعقادهبعجردمقدساسراالزواجواعتبر

فيكضسب"معيضإطو)تانعقادهاجراءاتفىيتدضلالالهيةالارادةممثل

بينالجنسيةالمعاشرةتضملمولوالحينذأكمنذْالمقدسالسرصفةالزواج

تتمنمالذىالمكتملغيرالزواجحللألبابايبوزذلكومع،الزوجين

تلحقالتىالقداسةانقالواذةد،أخوأساسعلىفيهالزوجيةالمحاشرة

والقانونالمقدسالكتابفىوردما،اساسيالجضميةالمعاشرةبحدالزواج

سبيللاثمومنالمعاثرةصذهبعدواحداج!صداالزوجينجعلالذىالالهى

ي!خبملافالزواجالمعمائرةهذهقبلأما.ازواجاحلعلبشصرىلسلطان

عنندتهحل)،حنيسةكانثمومنالادَنحصىال!،؟ونبمقتضىالامقدساسرا

.3(ث)ثذلكعدالةاستبانتأذا

البولسى:بالاعتياؤاقكتملالزواجافحلال-011

الىثرىلسلحلانسبيللاامتىلالزواجأنالىاننئينلقدكنااذا

الزواجانحلاا!أجاز،رسلهمرونالمسيحيونوبتبر-5بولصطأنالاحله

يعتنقوانالمسيحيينغيربينالزواتهذاي!ونانهمابشرطينالم!ضمل

(62؟)المسب-"ينبيئطبرزواجتماذانه(بمعنى؟(+ث)5المسيحيةالزوجيقأحد

يبقىأنالمسي!ية.اعتنقالذىللزوجكان،المسيحيةالزوجينأحدثمْاعتنق

نألد-لما)7-2(قائصابا"زواجهفيظليعتنقهالمالآ-هـالذىزوجهمع

ذلكخما

البولس

.طهـحظ

الزويخااحدرخبةلم!داهتعللحيرالزواجفىشسيعحاالبابامنعا!حلثولم34،

التفسبح.طلملاعلالزوجبقلا!اقاحتياو

.INAصبطرصحلمى؟3(

بعدها.وما12رقم7ا،صحاح-كورن!وصل51الىالا؟لىبولصىرصالة24(

.العمادصرينالوالمشبيناى.معتدفي!يرببقاى2(ة

بالامتيازوسممى،المسيحيةيحتقاتىاالمسيحىغيرللزوخامتيازوهذا24،

بعدما،وما12رقم7الألمحاح--لورنتإ-!اكلا!الىبولسرسالةفىورءلانه

فانافدةوىرخعبعدبهضملاذا:،نهللعد!بالنصبةم!لبقتيرالامتازمقان
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اِ!خنهتأ3الذلىالآ-رازوجهبغي!يةا،.---اعتنقمنجليتمفاذابغيرهيتزوج

وجهبى+المسيحيةاعتتثمنزواجلان!الى،الأوا!زواجهانحلافىصميحية

يعتنقها.لمالذى

الأرصدمهةالطهصائقطعذد-3

لةيوالتطاي!حولوالخلاف،معينةلأسمباباللنطليقاجازة-111

النصطا:

،انعقادهدبمجممقدساسراالزواجالارثوذ-لسيةائة!8الطتاعتبه

بالتطليق.انحلالهز:،أشولكنها

انهمقدسماسراالزواجاعتبارمنالأرثوذكسيةالطوائفأخذتفقد

الكامحنيتدخلانيتطلب-لماانعقادهفىالكاكلشيتدخلانيتطلبالهىنظام

-ثءوغولا،عندعممالأرضفىالالهيةالارادةممثلالكاعنلأن،لانحلاله

ا؟حلالهتقرراوالزواجقيامتعلنانأحدعماارادةاووا،رأةالرجللارادة

الزوا!نظامكلالكنيسةاشرانحفىصثلة5الالهيةالارادةتدخلبغير

التكليلاجراءبهيقحمدالزواجابرامفىالكنيسةتدخلكانواذا.والطلاق

تدخلفان،عندهمللزوجينالبر-لةويصت!الجنسيةالمعاضرةيحلالذى

انثاءالىيدعواررىاالسببمراقبةبهيقصدالزواجانحلااصافىالكنيسة

وان،الزواتباف*لالكنيسةحكصطللتطلميقمبررئمةكانفان،الزواج

اجازةلأن،من!صايطلقمنأوال-وجينأنف3رازواتاظ!،مذلدُيكنلم

احدعصااوا)زوجينلارادةتغليبفيهالزوجيناحدبارادةأوبالاتفاثالطلاق

.يجوزلاماوهوالارثوذكسيةالطوائفعندالالهيةالارادةعلى

ا،تى:الارثوذ-لسيةالكنا؟م!قرأتوقد

متىبانجبلوردما(1)الىاسصتناداةناال!لهلمةالطلاقيبا!:أولا

01اصصحاح)مرقمىو)نجياط(!عدد!1وامحمحاح33عدد5اصحا!)

ومن،يزنىبأخرىوتزوجالزناسببلنيرامرأتهطلقمنأنمن(11عدد

علواذا،الحالةضهلىستطبقالتىمىكاكلولييهةغبدطاننةشريحةاوالاسلا+يةالئريعة

الحالةمذهبصالا؟فىالزوجبناخلفلأاتكذلكائراينئجلا4!اْاورء؟-،ارئبقبلبه

لسنة63؟اخقانوثمن7و6للصادتينوفعاك!4وذلكالا-*ميةائريعةاح!،مكلطبيه!يوجمب

55"لأ.
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لعلةالطلاقجوازيعنىوهذا.نىفييجحل!،الزناعلةلغيرامرأتهطلق

فلا!القداسةوصفمنالزواجيجردفىلزناأنذلكالىيضاف)ب(الزنا

بالزواجيتحدانالزوجينأنذلك،حملهفيتعينمقدساسالِستمر

-لاتحادالزواجفيبالر-لالمرأةواتحاد،نظرممفىواحداجسدافيصير)ن

انفصمزناحدثفاذا،الدنسمنبرىء)تحادوهو،بالم!ميحالاكنيسة

.واحداجسداالزوجانمعهيصيرلاآخر-سدلدخولالأتحادهذ)

فيه6الارثوذ-لسيةالكنائسفقهاءاختلفتالزنالغصرالطلاق:ثانيا

الاخصوعلى،ألارثوذكسيةالكنائىاتباعكأ5كبيرةجمهرة"أقذلك

حلالخطمامنانهالحاضرالوقتفىترى،الارثوذكسيةالعبعايةالكنيححة

منالاخرىالعلةتلكماتبلخبالغة،الزناعلةلغبرالزواجعقدة

علمفىصريحالجديدالعهد(1)انألىاستناداوذلك،(VIA)ال!ررة

هواخرجسداالزوجينمعيجعلوالزنا)ب!الزنالعلةالاالطلاق)باحة

و)حداجسد)الزوجينيجعلكانالذىالرواجفينفصمبأحدهمانىيزمنجسد

،الطلاقعللمنالزناوغير.با،سيحالكنيسة-لاتحادالزوجانفيهيتحد

النفوررغمواحداجسداالزوجانريظل،اخرجسداالزوجين.عيجعللا

الطلاقلاباحةمحللاوبالتالىالاخرىالطلاق!اسبابمنذلكغيراوالفرقةاو

لغيرالتطليقالارثوذكسيةالكنائعشأجازتعندما)ب(.الرناءلمةلغير

فىتشرف-لانتالتىالمدنيةال!لطاتطاتجاهوراءتجرىكانت،الزناعلة

التضاربيقعحينتخاولالكنيسةو-لانت5،البيزنطيةالكضيسةعلىالبداية

تلكوبينمبادئهابينالتوفيقالوضعيةوالقوانينالدينيةمبادئهابين

ديثية،مبادىهالوضعيةالقو)نينمنتجعلكانتالامرالحتضىواذاالقوانين

شنودهالباباالاتجاهبهذااخذوتد34(%)"الطلاقشأنفىحدثماوهذا

،71!السنة7برقمقراراوأصدر،الأرئوذكسالاقباطبطريركالنتالث

وتعتبر،الكنيسةبهتعترفلاالزناعلةلغيريحدثطلأتط-للانعلىينص

القرارأ!ذاوتنفيذا.قاثعازاللايفصعهأنالطلاقهذاحاولالذىالزواج

المطلقينخطبةداتعامالسماحبعدمامهنةالىتعليماتهاامضيسةأصدرت

باتمامالموافقةعلىوالحصول!البطريركعلىالأمرعرةىبعدالاوالمطلقا!

.)025(الخطبةهذه

للزناولفَيرهالتطلميقلمجيحالارثوذكسيةالكنائسفىآخواتجاهوهناك

اجازة(1)أنادالاتجاههذاويستند،الحصرسبيلعلىيذ!لرعا؟سبابمن

.،13صالسابقالمرجعبطرصضلس)348،

124صىالسابقالمرجع.بطرصحلعى)934،

البابوقي-للزاراتالقانونيةالضتا!ال!-لرعالفبحئهفيالاموانيصمام)025،

.بدطوها22حما؟عدد3هاممهالعكومةخابااداوةبب
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منتلمخلال!مباب،ا!مثاصكىانعا،إزناالعلةالطلاقومو،ش.!ىافجيل

ت!اصم،ورانتالى.الطلاقضررمنيحُراأ!ظمواجاكِبقاءيجعلحداالخطورة

اجباريبماونوقد،معنماالزواجبقاهمنجدوىلااذ،الزناعلىالأسبابعذه

ة-ر!ارتكابعلىلهدافحايطيقر!ال!يثر-لةفىالبقاءءدا)زوجينا-د

اتحادالزوجينكانواذا)بأ4شرفهدغادنسأوالآخرزوجةمنبهايتخلص

منإرىءإ"أعلىالب"ينظر،بالمسيحالكنيسةكاتحاد،واحدجصط-فى

صنبرىء،والنفورالفرقةمنبرىءانهبم!!كذاطثاليدينظرأنفيجب،الدنمس

تذ!رالتىالتطليقاسبابآخرالى.العصثبمنبرقء.اجسيماالاعتد)ء

لمطاتالس!تحددهامر،الزناغيرا)طلإقاواسباب)ب(،الصرسببلءا!

فىالاليةالارادةمعثهلةالكنيسةانوطالما.هضيةااالسلطاتلا،ال!خسية

سببقيامن5تحققتكلماالزوجيةالرابطةبحلتقضى)نفليماالارض

والاجتماعية.الدينيةغاياتهالزواجو-دىأققيامه"عيمكنلاخعلير

وبه.الارثوذكسيهالحلوائفشرائعفىالاخيرالاتجاهحاذاسادوقد

الار+وذكسوالرومالارثوذكسوالارمزاوذ-لىالارثالسريان!ثرائعاخذت

فىءجلسعع!االعملعل!4وجرىالقدامىثوذ!سالارالاقباروفقهاءبهأخذ-لما

وركالبطرصقرارأما"عند!م55!اومجموعة38!1هجعوعةهماوور!الملى

ا(جححمنيصدرلملان!،ملزمات!حر!حايعدفلا،الاخير7191لسنة7رئم
عندهلممم)51-1(التثسيعسلعلةلهاالتىالوحبدةالدينيةالجهةو!و،إقد-ىا

.نمجوعةا!ش!دالعرفيلغىجديدعرفيوتتكإفيلثكاليطريمويستهدنى3(،لأه

ويعشعدونالزنالعلهالاالتمالميق!للبعد!علىالارنغذكسالاحباطيعتادتدما38!1

بذلك.الزام!!

مايو21هنالفنرةفىالاراةباجماثخطرت4المقدلاصخصهار;ِالى!دإبطمااشياروقد

حسامفنرهداثرارفق!الزناعلةعاماالطلاتق!سعلىنص،لهالتالبه.الايام5؟!1

قضااادارةيجلةالبابإيةللقواراتالنانونيةالتناْنمعنالذكلسالفبحثهفى)الاهوانى

01الرتا!ع-القرارمذاانالاهيماانىحسامبرلىش(36-!اعددم()8191!2-!الح!مة

،لاا!+االاتبحميسقملولا،لاحقبيعالايلغىلايعوافيتئسريعا*دافه!!

العامةوا!لحةالعدالةاعتاراتانالاالانوحتىصدورعمنذيخافهمفيعرفبوجود

الارئوذذظالاقباك!جماءربهتعلمولمالكلفةتتِهلمبشئاإاسا+ني:؟تتف!

منحلقه-لان-يبدوقيما-القرارمذااثكما.قبلن5ف!-"ولاقاضبهيحلبملمكيا

ةمبوتاحدرابينهمااوفا:اسادعندماولهذا.الملىالجلسمعالمقدصالمجعحراعحلقات

واتى،38!اصسنةمجموعةفىوردعمااحكامهامنالكثبرفىنتهـنالأالتىده!اسشلأ

ا"تحجب،اثونفيف،السابقالرأىونؤيد.ا-ىاسباب؟لهدةللزناالطلا:كأت!
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بالتطليقتقضىفهى)52؟(ا،حا-لماص-،ماستقرتالا-يرالاتجاههذاوعلى

اجازةعدمانعلى.ال!رسبيلكلاشاردةالاسبابمنولقيرهللزنا

خطبةاتمامعنالارثوذكسالاقباروكهنةواهخناع.نااشلعلةالاالطلاق

!ثريعةمنالارثوذكسالاقباروشريعةمعهستقترب،والمطلقاتالمطلقين

لنكما،الزناعلةلغيرالطلاقمنالازواجذلكيمنعولن،البروتستانت

الذىالارثوذ-لسىالقبطىالزوجانذلك،والمطلقاتالمطلقينزواجيمنع

الزوجية،حياتهاستقرارفىالأملويفقد،الآخرزوجهمعالسعادةيفتقد

تطبقوعندئذ،الطائفةفىاوخرزوجهعنليخعلفطائفتهتغييرعلىيقدمقد

-!يدزواجعقدمنيتمكنكما،الطلاقمنقيتع!نالاسلاميةالثريعةعليه

الاحوالمعائلفىالمسيحيةالشريعةأحكاممننهائيايتخلص"وبذلك

مسألةلأن،للشخصالحقيقىالايمانعدمعلىذلدُيدأ!لاوقد،الشخصية

فيهاالارثوذكسالأقباروكهنةاخعلفالتىا،سمائلمنالزناعلةلغيرالطلاق

تجيزالحديثةالمسيحيةوالمجعوعاتالمليةالمجالسأنالمسيحىومعرفة

علةلغيرالطلاقطلبعنددينيةطمأنينةيهطيةقدالزناعلةلغيرالطلاق

.2(لاهالمحماكمامامالزنا

سبيلعلىوارد!الارلوركسهغا!وائفعندال!قأسباب-113

الحر:

المسيحيةعنالخروجهىالأرثوذ!لسيةالطوائفعندالطلاقاسباب

والصيوبوالنفورالآخرعلىالزوجينأحدواعتداءالسلوكوسوءوالزنا

وتزيدءللحريةمقيدةبعقوبةوالحكموالغيبةالمنفرةوالامراضالجنسيأ

الزوجاتوتعددالزوجةبكارةوعدمكالرهـبنةاخرىاسهجماباالطوائفبعفى

.(Tot)سنراهذلكفىتفصيلعلى

اجتاعانعلىيدلا+ابأيدبنايسانهالىالارا،جصاع؟1صدرانهفيهحمروان-القرار

نهوا؟را.باجعاعاثصوداما،صحب!كانالترارهذايهصدرsillاثدصالمجمع

و؟لتالى،صحيحاالعقاداالمجعلانحعاد-لافيةيخرالضورنسبةتكوتهوقد،الحاضرينأراه

به.العمكيصحلامحولقرارفهو

(TOY)نقفىذلكومنالزداسببكيرالطلاقاسبابمنصبب!للشرحعدسنرىاكع

4/859/!Nوالنلورلاصتعكامط!قبثأنق46لسنة37طعنiمجموعلأمن57)مهلفرق

.(الاركوحمىالا!با!عند1638

عرو2ثصالحكومةتضا!اادارةبمجلة-السابقبحنهفىألاموانىصسام)253(

لأ.7حما8

موكماالجزاءصبيلعلبهايتنىاسبابالىالطلاقاسبابعسيمويمكئ254()

العلاتصبيلعلىبيتىواسباب،الأخرعلىالزوجيناحدواكهاءللزفابالنسبةالحال
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ذمءسيةالارثهِإ!ما!ا!فامنظازغة؟ا-عندواردةالطلاثواسباب

حملىاوعلى.تفسيرعافىتخهشعولاعليهايصاسفد*،الحصرسبي!على

.)356(الزوجينباتفاقولا)255(الزوجينأحدبارادةطلاقطلاالاساس!

وأ،)358(اعسارهأو)257(عفمهأوالزوجيناحدسنلكبرطلاقولا

الطلاثأسباببيقتردلمالأسبابفهذه،2()!هالآخرزوجهطلاقسبق

تستندالتىالطلاقدعوىرفضجبوبالتالى،الارثوذ!لسيةالطوائفعند

اليها.

الطلاقأسباببينمنتجعلالأرثوذكسيةشرائعالطوائفأنعلى

بينيردلملهمبررارألىكلمابالطلاقبالحكمللقاضىيسحمحعاما!صببا

غيرالاسبابهذهيجعلمما،الحعرسص-ا!علالواردةالطلاقأسباب

اسباب.قالزوجيةالحياةتصدعادكلخلاالنفورفاستحكام.عملام!مورة

الطلاثأثارجثمنا-.يتهاذتايمولهذا،الخ...الغينةفىللمرصء!باكسبةالحالء؟-لما

.الحثوثبعضطمن.الخطىالز،تَث01حرغالباعليهيترتبكجزا+العللاقاناذ

.دتالمنببالارادةالطلا:تجزلاالارثوذكسالاقباطيمةض؟نصكليوكد،355(

.956ص21سالاح!مام.جحوعا/*1191/ثن!ض!

)256(,sناالى،بعدها.،فى227مىرسمالتهفىاسايلاهاب)افلأولهبعننصب

اذاالاوئوكسعلوانفعندالزواجبهفيحلانيجوزانصا،جائزالبسالطلا!اعلى*تفاث

بينهماالنثوراستحكلامعلىكدلبليؤخذحلهطسمنهااصرارانهأساسعاىالضا.ع!كل-نى

دليلوحدىفهيؤ!صلا-لما؟لطلافألحكميجيزلاوحدميالطلاقطىالاتفاقانوالصحيح

المت!ملىافى-الطلاخاأسباب-تأ-سنبدوادِعا!ا.ايزفىجهبْبينالنفوراستحكامعا!

فىالابتداذيةالقامرةواظ.بالهامنم،808صثرجوتوفيقV11صصلامهاحمد

،ITA-!م!-للى24دانوةاصلامطبعبدثترومدونمننو:غي!)ك!6ةصنة006ا!عضية

الاضاثبجوزلاالتىا؟ه؟ةاك:اعدهـنالارئو؟!طالاقباورعنداطلاقاسبابتحديدان،فيه

Lص!وجمتخفاجى-درماالتىالاحكاموانعلر.!غالنهاماعلى j 1M138!!دبحدعا

التجا؟:أقو!يه57سنة11القضية16دإ/21/58فى!الآمدباصتئنافو.نهابحدهاوما

دعوىفىبالتطلبقا؟خرالزوخرفا+صالةفىقةالفِفىالمتسببهوعمنالبحثكل

جائر.ثيروموالزوجينبارادةالتعلبقالىدىيةِللفرقةالطلاق

ذلئهالىوش!ود.674؟ص37صا!حكاممجحوعة01/11/*!1شى3،*ه

التطليق.أسبابمنذلكوخلافوالضيبلأالمرضعناملامعند

.802ءلىاسعاعيلاهاب-1656سنة3011الصميةثىالابتدائيماالقامر-2،)"ه

-ثكاممنة9ث141jالقضيتان16/12/5691ثىالعاسةاستدناف)356(

.+؟صوجمعهغابم
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القفعىاءامامواسحاالباب-فتحوعى6الث!رائعه!هشالواردةالطلاق

.سنرىكماةباشطلاقللحكم

الارثوذكسيةالطوائفعندالطلاقاسبابشرح-يلىفيما-ونتناول

المسيحىالدينعنللضروجالتطليق(1)

ادصبب:هلىاث،تبايعطل5591لسنة463رقمالفانون-،11

بان.المسيحيةالزوجينْعن(حدحْرجثممسيريينبينالزواتًتماذا

زوجهمعيظلأنالاَخرللزوججاز6دينأىيعتنقلمأوآخردينااعتنق

وعاذة.)026(التطلبقيطلبأنأيضالهوجازالمسيحيةعنخرجالدى

بعدالاالمسيحيةعنخرجالذىزوجهمنالتفليقالمسيحىالزوجيطلبلا

ادصيحية.الىرجوعهمنالامل)نقطعقدالزوجهذاانفييالهيتبينمدة

ا)راجحتطبيقيوجبالحالةهذهفىالملةفىالتوجيناختلافأنعلى

ث63رقمالقانرنمن7و6المادتينبحكيعحلاعايهماالحنضالمذهبمن

انهنجدالحنفىالمذعبمنالراجحلاحمكامو:ةقا.(VIN)55!1لسنة

تظلالمسيحيةالزوجةفان،المسيحىدينهعنخرجالذىهوالزوجكاناذا

06(I،الاقباررءند30!1جموعةصت!ثو1638مجموعلأمنلأهالمادةانظد

تمبومهِ+الزواجينفسخ+بافظالتطبيقطبعنتعبرا"خيرةالمادة؟حهلأرئوذ!-

وردتاولدةمذدياننفسهتلتهاءمنينهىالز،اتَأناتحيرمذامنيؤخذولا،دبقغير

+اطلاثاأسبابفى+بفوانالممنو!منهالى3؟ا!الغصلوشبالحلاقالخاصالنانىالبابفى

ا،وائروان!.الضاءمنبح!3الايقعلاا،رئوذكس!!1الاقبا!عندالطلاقأن؟تالمصومن

ا-يحية،اكلتالمحروتَاىالايمانعنوثباورياحقوعنذممارثوذكسسريان07الى67

صباصي!كلتالايات8ءيتنافىءممافهذارالموتىالجاثوصؤالانواعهبكلا!السحرمعاناة

.ارثوذصرومثثوأرثوذكسأرمن23اولهـه،انعلرللتهصبت

-لاتاذاأما.كبدايحدثما..rالدعوكلرفعقبلالنيبكاناذاوذلك)؟36(

حللباقالمرف!عةالدعوىفىالعللباتبتحديلالا!فسرفلاالدعوىر!عاننا+المغييد

احمدقارن-الدعويينمنكلفىجمبالمهلاخلاتجديدةدعوىبمثابةوموالطلاق

ومن!جد!دةدع!ىيقبرلاالحالةمنهفىالطلباتتحديلأنيرىحيث007صصدئة

اخذنالوأنهنرىاذناكلالاصلامالىالملةتييريكنلمازاالطاذفيةالنريمةتطبقئم

بالطلاقا.والحكمالحالةمذهفىالطانليلأيمةافيتطبيقلامكنالدعويينارتبارربفكلرة
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يفزوجأنالمسلملازونلأن،ممهملم-ئرأم!ملماالزوجكاناءسهِمعه

النظربعرفالاسلاميةالثريعةفىيص!!ادملحينغيرزواجولانمسبية

تطلبانالمسيحيةالزوجةتملكلاالحالةهذهوفى.مللهماختلافعن

الزوجةكانتواذا.إ2()2المسيحيةعنخرجالذىزوجهامنتطليقها

بارادتهطلاقهايملكالمسيصالزوجفانءالمسميحىدينهاعنخرجتالتىهى

هذهفىالتطببفالواجبالحنفىالمذهبمنالراجحلاحكاموفقاا،خفردة

لزوجهايكنلمفىهذهالحالةأسلمتاذاالزوجةأنيلاحظانعلىءالحالة

للمسلمةيجوزلااذبينهمايفرقبل،عصعت"فىيستبعيهاانالمسيحى

الراجحشبائنطلاقالحالةهذهفىوالفرقة،المسلمغيرععصممةفىتبقىان

التطبيقالواجبةالاحكامعذهانالواضحومن.)263(الرنفىالمذحمبهن

اعتبارمنالطانفيةالثرالْععليهتنصبماالعمل--لبيرحدالى-تعطل

.(VII)للتطليقسبباالمسيحىالدينعنالخروج

لايعتبراخرى!انفةالىطائفتهعنالقوجيناحدخرونَانويلاحظ

اسبابجمهتذ-لرهلمالارثوذم-ميةالطوا!تشرائعلان،للتطليقسبا

علىوردتقدالفصرائعهذهفىالتعللبقالىجابانعرفناوقدالتطليق

.)265(الحصرسبيل

للزناالتدطليق-3

!الق:كسببالزوجوزناالزوجةزنا-،11

الزوجينمنكلعلىالزواجيفرضهالذلىالاخلاصبواجباخلاا!الزنا

تستندوهى،للتطلميقسبباالرناالار"وذكعصيةالحاوائعترائحجحلتوقد

وبقعلر024عىرصالتهفىا-اعيلاطب!قالمنث007ص!!مةاحعد)363(

المنعحوصردتالحالةىمنفىاكظي!تمئلب؟جةلداتيانحيث3:3و"32صو-

!نمحا!اطلاقهعلالايخرالدأىوهذا.93!\لشة25بقانوثممرب6الادةفىعليه

الملة.تنييرمجردلاالثعاقالىالمؤدىالمعاملةسوءموالمادةمنهفىالف!رلأق

طلب:فيهكاحا62!1صنة1133الخية6!36/31/ثفىا!بندائياالعامرة)263(

بالتفرية!المح!صهْقضتعايهعرضهبعدا،سلامابرولما،س*هـةا؟ءواتهزواجهلسخالز،ت

بائنة.بطلقةبينهحا

لنب،،فقاالارئوذ!لسالريان!ندللتطلبتصببابصلحالسحرماناةانعإ!36،)ث

عندمم.07المادة

ارنوذكس.سريان68ماننلر.بذلكحت!قدالنصوصبحفىانعنفخلا)265(
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فضلآ،)266(الرنالعلةالرللاقاباحةكلن"خىبانجيلجاءماالىذلكفى

وصفمنالزوجيةالعلاقةيجردناوالأ،مقدسسرعندهاالزواجأنعن

سبباالزنااعتبارعلى)267(الطوائفهذهفقهاستقروقد.القداسة

.)68؟(بذلكمجموعاتهانصوصصرحتكما،للعطليق

)926(ثوذكسالارثوذكسوالوومالارثوذ-لبروالارمنالارالاقبارووعند

للتحلليق،سببايعتبرحمىالزوجةمناوالزوجمنالزنايقعانيستوى

منوصفالزواجيجردالزنا)نالحكمهذانىالزوجينبينالتعوبةويبرر

يجبالزوجببئمنكلاانثم،الزوجةمنامالزوجمن!لانسواءالقداسة

بهذااخلالايعتبرللزنااحدهماوارظب،الاخرلزوجهالاخلاصعليه

الارثوذكبرالسريانيعتبرلاذلكومع،التطليقطلبللآخريجيزالواجب

عندهمقالتطلبيجيزالذىالزوجةزناخلاف،علىللتطليق!صبباالزوجزنا

ن،اولادعايجعلالروجةزنابأنالحكمفىبينهعاالتسويةعدمويبررون

بينما،الحقخلافعلىمعهمويرثونالشرءيينزوجهابأولاديختطونالزنا

فىالشرعيينكأولادهولاالشرعيبنزوجت،كأولاداولادهيجعللاالرجلزنا

وأشدكفهـاثارةالزوجةزناأقعنفضلا،ذلكغيرأوالميراثأوالخلطة

.الزوجزنامنفضيحة

للزفا:اليت!ليقشرو!-591

الأرْوذمسيةالطوائفعندللزناللتطلإقيشترروبأنهالقولبمكن

:نطاثض

بو&!حفىوقد.!العدد16والاصحاح-العدد5الاسحاحمتىالجيل2661،

!االنانيةورسالتهدالا*حاحسدنشاءلالماالأ؟لىرسالتهانظر،الزناةمتارظعاس

.6الاص!حاحكورننسامل

.39التانونالكبيمباسيلوصوقوانين.11الثانونالتطلسات-لتابانظر)367(

اخلاعة،ا213صالصغوىحوالمجمهِ،££Cصالصفوىالمجموعتذييللقلقابن؟قوانين

.25مسالةالاتافونبة

8()r7وارنرذكسارمن38وأرثوذكساقباولث050/8انندrigْد!!ار

أرنوفىكس.سربان62-06و

:نابمببلاالزوجةزنابسببالتطلميقفيجيزالارئوذ-لسالافبارو!قه؟ما)!26،

منزلهفىالزناالزوجارتكباذابالعللاقالحكميجوزهانالىالعسالطابنواشار،الزونَ

.36؟رقم؟2بابالصلوكلاالمجحوع.المدينلأفىامراةمعمحه-طرراوالزوجية
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عندالرفامعنىانويبدو.)027(الزوجينأحدن5زذايقعأن!1)

عنالاخرزوجهغيربفرجالزوجيناحددخوليعنىالارثوذكسيةالطوائف

عليهويحئقزنايعدلاالفواح!منالدخولعدافما،)371(واختياررضا

اذاكذذك.سنرى-لماكذلكالتطليقيجيزوهو،السلوكسو*،عندهم

زنا،يعتب!فلاواختيار)272(معتبررضابغيرالجنسيةالمعالثرةقمض

احدتوهمآخرشخصفىغلطنتيجةاوبتخديراوخحمباتمتلو3صا

.)273(الاَخرزوجهأنهالزويخا

المدعىالزوجتهباقرارثباائزفعنالجا،اتطرقالاثإباكافةالزنايثبتو

وانالا-عوىفىوردشىءمعالاقرارعذايتنمافىألايجبأنهغب،عليه

الطلاقعلىاتفاقايخفىستاراي!كونانخشية37()ثأخرىبأدلةيتآيد

بالقرائن،دأوالث"بشهادةالزنااثباتقانوناالجانزومن.جانرضيروعمه

.)275(ناالوقوععلىالدلالةفىقاطعةالقرائننتكوأنوي!نبغى

كجريمةالزناعنيختلفللتطليقكسببالزناانسبقمماويبدو

يرتكبهأدللضطاجقكسببالزنالتوافريلزمفا!!العقوباتفانونعليهاذص

!حسبإ؟جةانا:ونيبالارثوذكىالصريانأنمنذ-لرنا..،ملاصظةمع)027(

.اتطليهتيجيزالذىمر

زنايمتبرفيهافالدخب.عندسكرخوراالزوجاتوتهوردالأزراجتعددكانوول)271(

عندمم.باطلعقدلىدخوللأنه

7ثم)ا،رئوذستيارا-صاسندمحتم!غبةعبالرابعهقبلخلممن،.ضا)273(

اتفبتيبيحلاعندممجلاليزناانويلاحك.الخعلليقيبيحلابالزنافرت،ما(أعنده

ذ-لرنا.ماعلى

!ل-لما،اليهالضدقوافرا؟االزنامعهليتوافرالوقائعفىالضلطأما)273(

ببطلاتمثلاالز،اجلانحلاا!الاخرزوجهمعبالزداجمرتبلايعدلمانهالزانىالز،جاعنعد

.جديدازواجاالزنافيضريكهمعالزوجهذايعقدولم،وفاةاوتطا!هتاو

ارئوذكس.أفبارو63/58ماننر27()ة

.تكانتئالما،الزنالمىوقوصايفيدلاابخبىبشزلالزرجةاقا.،فمجرد)275(

ضاجى16ر6سنة33ال!مية02/3/56فىس!كندريةvi).جنبى')I.6tأولادلتربيةا،!ا.*

::جها3المرأةل.حخيا5اضزنافىقراننأرئو؟كىصدكان63مذ!توقد(ةدصوج!حة

-ا،اقىب،!ْبنافي!ن4ثؤأهدبن:منام:وضلادة،منهايعنالمiحاشسكاناوضانب

التىمذافس.الصرلاانلسب.لتثولم:ه-للذلكأنالملاحفومن،بالزناالزوجة

.34"صفرجكوليق
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شاكوىبتقدمأنأو"معينةبئدلةيثبتأنأو،الزوجيةمنزلفىالزوج

.1VK'()جنائياالمخطىءالزوجيدانانأوالجنائيةالدعوىعنهترفعأو

محكمةعلىتعين،الزانىعلىالجنائيةالدعوكلارفعتاذاانهويلاحظ

المحكمةتفصلحتىللزناالتعلليقدعوىتوقفاقالشخصيةالاحوال

حضورياالجنائيةالمحكمةقضتفاذا.الجنائيةالدعرىفىالجنائية

لان،للزنابالتطليقتقضىأنالشضيةالاحوالمحكعةعلىتعينبالادانة

اذامابخلاف،الشخصيةالالاصفىمدلولهيشعلجنائياالزنامدلول

هذهفىالشخصب"ا!الاحوالمحكمةيكوناذبالبراءةالجضائيةالمحكعةقضت

الزنامعشتوافربحسببهالحكمترفصزاوللزنابالتطليقتاتضىانالحانة

الشخصية.الأحوالفىمدلولهوفقأمامها

الآخر،زوجهزنابسببالتطليقءالبرىالزوجيطلبأن(ب)

الزانىوعو،المخطى،الزوجأط،الزانىظيرالزوجعوءالبرىوالزوج

الخلاصءنيتمكنلاوحتىنجطئهحنيستفيدلاحعىالطلاقطلبلهيحقفلا

الرناارتكء،بهاوكذبابالزنااقرارهطريقعنالمنفردةبرغبتهالزواجمن

بالفعل.

الحالاتفىللزناالتطاجقطلبفىءالبرىالزوجحقويسقط

الاتية:

التطليقيطلبلانمحللااذْالزناالزوجهذااقترفاذا:الأولى

ني!الزوجانحعذانيحياهادنسةحياةأىولكن.نفسههوياشرهلسمبب

الزناارتكابالىالزانىزوجهدفعءالبرىالزوج-لاقاذا:الثانية

فىي!:ناذ(Vv)مقارفتهالىتدفعهأسباباهيأأوعليهحرخطأو

يستفيدانينبغىولا،الز)نىالروجخطْفىوشريكامخطئاالحالةهذه

.الزوجعذايعاقبأنينبضو-لان،خطئهمن

سفحءالبرىالزوجانثبتأو،الزوجيههبينصلحتم)ذا:الثالثة

.الدعوىرفعقبل،دلالةاوصراحةالمخطىءالزوجعن

الزانىزو-،خ!دمدنيةدعوىيرفعقدءالبرىالزوجأنويلاحظ

+ضدهالجنائيةالدعوىلتحريدُشكولىيقدموقد،الزناعنلتعويضه

كلى-56!تةث5اثعهصيهد!1/3/7فىالابتدانياالاسكنلربة!حكلمة2()ول

.05ص3سحنفىصالح

زنانعلوظأ:اكحل!يهتدعوىءةولا،رفيوعهالززاةا،ا"جةبالفذلكتم-.ا.)377(

دلك.!دئته!داخ!ى
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صفحاالتنازلهـتايعتبرفلاالمدنيةالدعوىتلكعنءالبرىالزوجتنمازلهفاذا

فيعتبراجأئيةاالدعوىعناهِوقالش!عنتنازلهأما.الزانىزوجهءت

التطليقدعوىعنتنازلايعتبرولا)278(فحسبالجنائيهالدعوىعنتنازلا

الزوجمنالزوجيةحياتهتطهيرمنءالبرىالزوجيتمكنحتىوذلك

.)!27(الزانى

معينة،مدةبمصثالتطليقطلبفىءالبرىالزوجحقيسقطولا

)028(المخطىءزوجهعندلالةالحمفحيعنىطويلةمدةتهلىحسي!:نأنالا

قبلالزوجيناحدبموتتنففىللزناالتطليقدعولىانكىوبد

عا!الااف!للاقيردولابا،وتينتكىالزواجلأن،النثائىالحكمهـحدور

قائم.زواج

3-lادن!لودلس!وهلتطليئ

الكذسجة:المجموعاتنصر-116

ترقىلاأجنشمعافعالأالزوجيناحداتيانالسلوكبسوءيقصد

اخلاصمن-ببماا-لالايشكلمما،اليهدىولكنكاالزناهستوىالى

المعاملةسوءاوالع!ثرتسوءعنالسلوكسوءيفترقوبهذا،الزوجينبين

ف-71الزوجمواجهةفىافعالاالزوجيناحدانيانبهياتحمدالذى

اليه.تسثء

الارثوز-لسالاقباووعندالتطليقأسبابمنسبباالسلوكسوءويعتبر

،82؟()الفانونيةالخلاصةعليهونصتْ،(VAN)العسالابنذكرهفقد

.337عى6مىالاصكاممجهوعة31/13591/ةلمىجنانىنتغس)278(

الالاحهِمحكمةامامالرناواقحةائباتمنالحالةهذهشمناصو،)376(

.ا!شتاف20مامنس6!6صسلامةوأحمد883-!9691!فرتَتوفيهت)النضية

13l/فىالقامرة /1663 hN613صالرسيةلمجعوعة 4AC!23ثد).

علممنعامبعروراتطليقدءوىتنقغىالارئوبهىم,Iiدعنانهملاحضةمع)038(

ارنوذ!!روم18مففسهاتلقا.منبذلكنضىأثوللمحكمة،الطلا!بسبب،البرىالزوج

-نيةالتاللقواعدوفقاالطلاقسبب،جودمنعاما15بعرورالدءوىتنقغىغيرمم،عند

الماعة.

[W)ِمنالصنرقعالمجمهTINرتمYT%.

يستلزممااجراءعلىالمراةتعادتاذاهانهعلىالخلاحمةمن25الممسالةفنعمت)282(

اللهو3!أماالىترررتاواجافبرجالمعالملامىسمعتاوس!إتاذاك!ا.ستيا!ساد

ولمالفادلخ!لرريعرضهاعرضطيثجمت-،ذلكمجرىيجرىمااو-لال!اننبد،ت

مراتنلاثالدفي!ئش!اليمنوردضهابي!ذكاو-نعحهابعدواسترتتت،لمقننه

.،زيضمابقسخالرجلمنلفراقهافىوجباذلك!كونقباحتهاعلىمواطبة
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ساءاذاأنهعلىبنصهاعندعم38!1مجعوعةمن56المادةبهوأخذت

يجدولمالرذيلةحمأةفىوانغمسأخلاقهوفسدتالزوجيناحدسلرك

يطلبانالاَخرفللزوجونصائحهالدينىالرئيستوبيخ)صلاحهفى

أسباببينمنالسلوكبسحوءعندهم55!1مجموعةتذكرولم،الطلاق

يجرىالعملجعلالاخرىالمصادرفىالسببهذاورودأنغير.الطلاق

.(CIA)ببماالأخذعلىوقضاء)283(فقها

علىعندهم.!ا"دةفتنص،السبببهذاالأرثوذكسالسريانويأخذ

كانتوسيلةوباْيةكانأمرلأىزوجتهعفةافسادعلىالرجلتجيلاذا"أنه

موجبفهذا،ذلكلخطرعرضهاأوالنصرانيةعقيدتها)فسادعلىتحيلأو

فيماالمرأةتمادتاذاوكذلك،منهالمرأةوتخليصبينهماالزواجلفسخ

سارتانأى،الممعيحيةالريجةلشرو!خلافاالفسادفىايقاعهايوجب

ممااوزوجهااذنبدوناللهواماكنالىترددتاواجانجهرجالمعولهت

ولمتنتهولمالفسادلخطرويعرضهاعرضهايشينمماذلكمجرىيجرى

النصحاستماعبعدحتىقباحتهاعلىالمواظبةفىاستعرتبل،تتب

هوجباذلكيكونمراتثلاثمناكرالروحىالرئيسمنوالردعوالتوبيخ

2)8الزيجةبفسخالرجلن5لفصلها AO

ضندهم05المادةفتنص،السبببهذاالأرثوذ-لسالأرمنيأخذكما

خحسوحماالزوجاخلاقفمدتاذاالزوجةرغبةعلىبناءبالطلاقيحكم"أنعل

المادةتنصاكم"...بععافهاالمتاجرةبقصدالرذيدةالىزوجتهدفحاذا

الواصهالاحتراممعلايتفقععيباسلو-لاالزوجينأحدسلك)ذا+أنهعلى51

."بالطلاقيح!كيفانهالرناعلىأدلةهناكتكنلىولوالآخرللزوج

يطلبانللزوجأنعلىوأرثوذكسروم15/بالمادةتنصكدلك

منزلخارجلياليهاتقضىارادتهرغمكانتاذازوجتهمنبطلاقهالحكم

وأمها،أبياطرفتقيمكانتاوزوجهامنهطردهاقدتكنلمماالزوجية

383()

.371ص

)284(

الزوظَلاعضياد

أحكاماواننلد

ا!فبةبتداالا

كسا،.لسرا

)385(

قاوىافيوجميل11ثصرساتهفىاسماعيلراماب207سصلامةاصعد

بالتملابتالحكمجوا؟وفيه07Aص2ثسالأح!،ممجموعلأ6/؟/*16نقض

.16ددمجموعةاحكامد.ن38!1مجصوعةد6للعادةطبقاالح!ى.السلوكع!

الغامرةح!3،ءنه،65-06عىوجمعلأخفاجىمجموعافىلل!حا.أخرى

62ْ/د/5791فىالابتدا:يةالقامرةو(و-تا)ةمحلوكلسوء24/11/57911

.(الزوج

أرنرذ-لر.سريان61مانغس
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ناكلعندهمأ/16المادةتقفىكعا4أقاربهاطرفوجودماععمحيناو

ذلكفىمعتديايجتهد-لاناذازوجهامنبطلاقهاالحكمتطلبانللزوجة

.،أخرينمعلتزنىفيدفعهاعفافهاعلى

:السلوكلسوءالتطليقشرو!-117

شرو!ثلاثةبهيأخذمنعندالسلوكلسوءبالتطليقللحكميرشتر!

ص:

ناويسعوى:الزوجيناحدسلوكسوءيثبتان:الأولالشر!

منت!فنسبيةمسألةلموكالمصوصوء'(1A)الزوجةأوالزوجهويكون

اختصاصمنالسلوكيصوءوتةديرءآخرالىزمانومنآخرالىمكاث

حلوائفشرائعأوردتهاالتىبالأمثلةفيهيتقيدلا)287(الموضرعقاضى

رجلمعالزوجةخروجيرىلافقد،فكرهفيهايعملبل،الأرثوذ-لس

مناطقفىكذلكيراهبينعاالسلوكسوءعلىدليلاالمناطقبحضفىاجنبى

منالسلوكسوءمنتعتبرالتىالافعمالتكونانيجبانهغير.اخرى

معهايحتملاوالزوجينبيقاخلاصهنيجببصاتخلبحيثالخطورة

.)88؟(القناالىتؤدىاق

نادونفيهتعملالذىالفندقئزلاءالزوجةمجالسةبأنحكموقد

ائنا+الزوجيةبمنزلماجنةحفلاتواحيائهاععلهاخصائصمنهذايكون

وحكم)928(الرذيلةحمأةفىواننماسهاسلوكهاسوءعلىيدلزوجهاغياب

يوءعنالأرئو؟كسالأقباررعندالقانوزيةوالغلاعةالعمفوىالمجموعرنحدث)386،

.الزوجينْأحدسلوك!ىوءعق38!امجمومةتحدئتبينعا،لحسبالمراةصلود

؟هلأمىسلامةاحعد)الزوجينبينالمساواةلتحقيقالاخيربالح!3العملالىالغعهويذمب

iالسريانمبعاترتسوى(273صالنرقارى،Pالأرنوفىكيطوافيمنوالأرمنلإ،م

.!اخطليهتسبباايهماسلوكسد،اعتبارفى،الرجلالمراةبيئ

(TAY)طن13/11891/ثنقضVVطنث03/12/0891ونع!!.ق53لست

.7+366-ص0891صنة1عددالضا.مجلة-(أرنوركىباقباررخاصملأ)ق48لسنة

فىالتمرةواستنناف!مى!ث2سالنضىاحكاممجموعة01/!/5891فشى

.754ص61سالرسميةالمجموعة131/63/لأ

!سيأنالرجلصلوكمو+فىيخنر!الأرنوذ!لسأبيانعندانهغبر)388(

غيرمععلاقاتله-طونانيكفىفلا.طريقةبأىذلكعلويتحايلزوجتهعفةلافساد

اذاالاسلوكهسو+عنديجيزو+بألافأولىالزوجلزناالتعلليهقيجيزوتلاالسريانلأن،زوجته

،25صصلامةاح!دالمحنىمذافى.الزوجةعةافس،دالىمؤدياالسدوكتا-لات

Aطم?.

98(r)3/6/لىالابتدافيةالظهرةo191لل.6ثسنة)%0اعقبةةلى-

(الأصرةا!م-لأ"هبما
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الزناالىبهايوْدىفغد،السلركسوءمنللدعارةلمحلالزوجةادارةبأن

ضبطعذلكj.للدعارةمحلفىضبطهاو-لذلك،)092(نسوةتجدلماذا

ملابسهمن،عارياشههاجرةفىعلبكاورحرمغيرشخصمعزوجتهالزوج

)ا!2،حلبلفافىواضطرابهاالواقعةبهذهواقرارهاالداخليةالملابسءموى

قياممبردللتطليقالمبرركالسلهِسوءمنيعدلابأنهوحكم

بجوارتجلعسالزوجةمشاهدةأو،)3!3!الزوجةسلوكحولالشا؟حات

تثصرباندونعاممحلفىالمرأةوجودأو)393(سيارةيقوداجنبى

.)5!؟(طبيحيةاوضاعفىآخرينمعلهاصوروجودأو،!2()ثالخمر

ثمدلابأنهحكم!دالزوجيةمنزلالىالنسه+ةلبعضالزوجاصطحابأما

مبرراهنايكنلمطالمالانهنظرمحلحكم.وهو،)6!2(السلوكسوءمن

.السلوكسوءمنيعتبرهالعرفأنشهكفلاالاصطحابلهذامثصروع

.السىءسا:كهالمخطى?لىالزوجاعتياديثبتأن:الثانىالشرط

استحرارتفبدبعبارات،راينا!صا.،النصوصبهصرحتالشر!وممذا

سيىهالزوجا!صلاح.جدوىعدماو)7!2(لموكال!مهسوءعلىالدالةالافعال

وجعثخغاجى5691سنة1ث89الضيةد6لم01/6فىا!وراذيةالقاهرة)093(

صي!ه.

اليهثمئم!ارقAAسنة56الضية38/3/73!1فيالفاهرواستاف)1!2،

N%ير6/6شض Vrبهش!هدماسبقماالىالحكلمو؟فاف،078ص3ثصالاحكاممجموعة

المجاوربعنزلهنمابعلهيوترددهاالزوجغيبةفىبشزلهاالئص!باببشيترددمنالجيران

فراعه.صتابطةومصبرها

06وجمعةسخفاجىق73سنلأ017الضية33/1/57فىالعاهرةاستئناف)2!2،

اماب.ق73لسنة28الضيةفى27/6/56فىالقاهرةاسضنناف)3!2،

.114صرسالتهفىاصعاعيل

وجودباث؟-؟62.3صوجععةخناجى17/:/57فىالتاهدةاصتئناف)4!3،

معهمرلهبةحالةفىغنلمطالماصملو-لهاسو،منهكستفادلاالمنزلفىالزوجةمعضض

.(كلى63سنة12الضيةلى36/4/،6لىا!بتدانيةالقابرة)

-للى.63سنة5OTالضيةفى1/64!939/لأفىالايتدائيةالقاصرة)5!2(

ختجي-1656سنة735الضيةفى26/5/57فىالابتدافيةالقاهر-92()1

.64صوجمعة

(NV)صاقرهـافىاسعاعيلاهابويرىl11الوقاعدونالذيالفحلةجسامان

المعنىمذاقى)الكنسيةالجموعاتتصصيتسانم!لاالرالى،هذا،عرار.عنتفنى

.(374صالث!رقاوىوجميل7و6ص.صلامةتيممدالانجبر
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الثررولهذاوتطبيقا04)892(الدينىالرئيسمنتوبيخهبعدالسلوك

!انوانالخيالةilaفىاجنبىشخصبجوارتجلسالزوجةضبطبأنحكم

للطلاقالمبررالسلوكسوءمعنىعنينبىءلاأفهالاالاخلاقمعيتنافى

)!92(.عارضاامراحدثمايكونقداذ،ذلككلالاعتياديستلزموالذى

تتمبأفعالالسابقينالشرطينمنكليتوافرانيجبانهويلاحظ

سوءمنانزواجقبلازوجيقااحدسلوكيصوءيعدفلا،قبلهلاالزوانَأئناء

.)003،للتطليقالمبررالسلوك

الذىالنحوعلى،التعلليق-البرىالزوجيطلباق:الثالثالشرط

اذاالتطليقطلبفىحقهسقعا-بحيث،للزناالتطليقطلبفىذكرناه

وأ،السلوكسوءالىزوجهدفعالذىضوكانأو،السلوكسوء!وارتكب

الزوجين.بينصلحتماذا

الآخرللزوسأال!س!!لايذاءاخمطليق-،

االمغفمسهـ:اثجمومحاتلوصi-9لأ8

اعتدىاذا"بأنهالارثوذ-لسالاقباطعند55/53المادة-مفى

للخطر،صحتهيعرضبعيماايذا،ايذاءهاعتماداوالأخرحياةعلىالروجينأحد

.)103(الطلاقيطلبانعليهالمجنىللزوججاز

سييءالزوجالدينىالرثيسيوبغانتتطلبالنصوصبضانرأباوقد)892،

الزجرقبيلمنلأنهلاخطليقمستفلاحلابيحدلاالتوبيخصذافيهـان.!رتدعفلاسلودال

.اليي.السلوكاعتيادعلىفسينةمراخالدفيى

الذ-ارسالفقث8لسنةثطن03/13/0168فىالنفضهحكلمةقضتوقد

-TIV-سنةاعددالقضاءمجللأ VII - %NAلابيعدلاالديىالر؟بىلبخ+بات!

مجموعة6/6/7391فىحكعهاالمحنىنفىوفى.الديىالزجر!بيلمنموبل،للتطليق

.(الارتوذكىالاقباتعند)الذ-لرصالف087حى؟2سالاحكام

،37صالئصرقاوىوجميل16؟و113!ىرهـ،لنهفىاساءيلامابالمعنىمذاوفى

.707صصسلامةاصمدوقرب

وجعحةضاجي-5791صنة208سبةالقت6/ث،/38فىا!بتدانيةالفامرة)9!2(

.64ص

وبةضاجى-ق:7ينة.ثالفذمية22/2/37فى!القا!استئناف)003(

T.6مرط

ا!لاسةوفى135و%TVرقم؟3بابالعفوىالمجموعالمعنىنذس،فى)103،

وأكالتوسيلةبأيةالآخرصياةاخرارتلىالزوجبنأحدتحيل255المسالةفىالفانونية

افطداوزوجتهعفةافطدتلىالر::لتحيلأوزوج!عنو-لتحافهذركعا!اليربعزمعلمه

.+الزواجفسخيوجبلذي!تربف!ااوالنحرانيةعقيدتا
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بحياةالاضرارعلىالزوجيناحدتحيلاذاثوذكسالأرالسرياقوعثد

لقرينه-ظهرهولمفكتمهفىذلكيعمحونآخرينأنعلمأووسيلةبأيةالآخر

صاحبهمنهماالخائنويفارقالزواجيفسثع،ذلكُوثبتالأمرانكشفثم

.)203((29م)البوارالىدىالمةالمستمرللنزاعموجبعا5بقاءهمالأن

قتلفىالزوجيناحدشروع:التطليقيبررالأرثوذ-لسالأرمنوعند

عقوبتهماجريمةفىلهواتهامه1()مهعليهاعتداثهوكذلك.4(ا)مرالاخ

اذاالاخصوعلىعقمحالةفىالاخريبقىانعلىوعمله،1()مهالاعدام

طريقاالجنسىللاتصالالطبيعىبالطريقاستبدلاوللاجهاضوسيلةاتخذ

.)303((و!444و43م)القانوناوللطبيعةمخالفا

لتعدىالطلاقيطلب)نالزوجينمن،لكلالارثوذكسالروموعند

بالزنازوجها)تهـمهااذاطلاقهاتطلبانللزو-!كما8()محياتهعلىالاخر

.(16م)اتهامهتاثبمنيتكلولمرسميةسلطةأمام

I % I-للتصي!:اكلبررالايلىاءث!روكل

فيهيشترطالجسيمللايذاءالتطليقانالسابقةالنصوصمنيبدو

ا؟نى:

جميماالايذاءيعتبرولا،جسيماالايذاءيكونأن:الاول!الثصررو

الاخرالزوجحياةعلىاعتداءفيهكان131:هماحالتينفىالا-الصددبهذا

للخطر.الاخرالزوجصحةيمرضبحيثمت!رراكاناو

فىالشروعوتشمل:الآخرالزوجحياةعلىالاعتداءحالة(1)

الزوجاتخاذاو)5.3(الاعدامعقوبتهاجريمةفىلهاتهامهأو)403(قتله

الاتفاقأوا،خرالزوجقتلعلىالتحريض-لذلكةزوجتهلاجهاضوسيلة

جريمةفىاتهامهعلىالضحريضوكذلك.قضلهعلىآخرينمعاونةاوذلكعلى

التىوالحمايةوالنجدةالمصونةوابخاتلىالزوجينأحدقعراذاوكذلك)2.كا(

lسريانثf)5بالطلاقيشىفانها؟ضرالزوجنحوعليهالزواجيفرخها .(رثوذكس

'()03jذلكلخطرتمريضهااوالنعرانيةزوجتهعيدةافادعلالرجلكحيل!لذلك

.(أرثوذكسأرمن09م)الزوابملفسخموجب

الضللجريمةالتض!ريةالأعمالاما،خعدياعطالجانىيباشانويبفى'(0)ث

ا!طليي.كبردفلاالجنانىالتالولىعدبهايانبلا

لرء:توفيق291صر!فتهلىاسايمل،اماب021صسلامةادمد)503(

.362صوحبثى،نر037صالثرقاوىوجميل7"8ص9691كل
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الزوتقتلفىيسعوناخرينبانالزوجيناحدعلمبك،الاعداموبعهاعة

لىلمبيةمحاونةبةبظيعدلأنه،حياتهعلىاعتداءثمكلذلكو-لتمانهالآخر

قتله.على

حتى،واحدةلمرةيكونأقالآخرالزوححياةعلىالاعقداءفىويكفى

ذلك.بعدالمخطىءالزوججانبيأمنلاءانبرىالزوجلآنبالتطليقيقخى

ا؟خرالزوجيعرض(نشأنهمنالايذاءكاناذاماحالة(ب)

بثرطاى،ذلكعلىالاعتيادبشرط،للتطليقسببايكونفانهللخطر

التكراره

اذاللتطليقسببااعتبارهفىخلافاالمتكررالمادىالاعتدا!يثيرولا

لل!ر،الآخرالزوجصحةتعريضشانهمنكاناذااىجسيعاكان

وأالابربوخزأوبالنارتعذيبهأوحبسهاوالاَخرالزوجضربكاستمرار

ومنومتكررامعنوياالاعتداءيكونقدلكن.الخ..ا!بالحبابتوثيقه

الزوجيناحدتحيير-لتكرار،للخطرالاَخرالزوجصحةيعرضانشأنه

بئن،)603(مجههـعهفىالفقهويسلم.سبهتكرارأويشينهبماللآخر

الزونصحةتعريضالىأدىاذاالتطليقيبررالمت!كررالمعنوىالأعتداء

علىيقتصرلاالصحةمعشأنأولهطلسببينوذلك،للخطرءلميهالمعتدى

تؤثرايضاوهذهوالعقليةالنفسيةالصحةيشملوانماالبدذيةالصحة

التطليقيبررا؟خرالزوجحياةعلىالاعتداءانرايناانناثا؟يهما،البدنعلى

على-دالاتفاقمعنويةامالقتلفىكالشروعماديةالوسيلةكانت!!واء

،الز:جحياةعلىمبايشرغيراعتداءلدرطرالزوجصمحة!فيوتص،الةتله

ب!لاعتدا،أسوةممنوياأمماديااعتداءكانسواءالتطليقبرروبالتالى

.)703(الروجحياةعلىالمباشر

!اجىفىالمذ!لورةالأحكلامالظر،ا)رأىهذاماىا.القضأحكاممحغلموتجوى)603،

.ق74سظ!.2ا!مضجةفى"2/6/5891فىالقام!ةاصئنافو،نها011-!وجععة

اسح!افانظر،التطليقممبررالذىميماالممنوىلاالمادىالايذا.انادذمبتLAWأتلمحير

.8.؟صيوجمعةظاجى-ثلاسنة.؟القفية22/وا/57!1فىالنهاحر-

135ا!مفية15/01/58!1فىالعامرةاصتافتاالضاءهذاعلىوجوى)703(

أرمن-في)5791لنة226الضميةفى!ا11/7ثابرلىا!بتداثيةوال!امرةث7ثص

.(111و011صوجمعةضاجىانظر)(أرئرذكى

،اتحلالابذا.يقعانيجببل،التطليقيبررلامستقبلاا.الاتخ!يةانوبديهى

البه.الاشارةسالف5!/6/5891فىالفامرةاسننناف.وبنكرر
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يكونانللخطرا؟خرالزوجصحةيعرضالذلىالايذاءفىويجب

حدالىالايذاءهذايصلانيشعرروالنصوص،مضرأيئبل،متكررا

ت!رارايكونانيلزملاعليهالاعتيادأوالافياءتكرارانغير،عليهالاعتياد

كالضربوالسبالايذاءئلوساتتعددفقد،الأيذاهوسائلمنمعينةلوسيلة

عليه.الاعتياداوالايذاءتكرار!ثرروتعددها.نويت!ون،ذلكوغير

قاصداالجسيمالايذاءالمخطىءالزوجيتعمدان:الثانىالشررو

كاناذااماA()03للخطرصحتهتعريضاويمخرالزوجبحياةالمساس

بسيارتها؟خرا)زوجيناحدصدملو-لعا،للتطليقمحلفلافيهفضظئا

بهميظنفلممتربصينالجناةالزوجشاهدأوطائشبعيارأصابهأوخطأ

تعريضبيقصدلمالاخرزوجهعنذلكمتمانهأناذعنهميتحرولمسوءا

للخطر.الآخرزوجهصياة

صحتهاويلاخرالزوجحياة-ئريضالاعتداءفى-داناذاماوتقدير

jiتكرومدىللخطر ojiا،وضوع.لقاضىمتروكأمرءوانما،عليهالاعتياد

ايذاءبسببالتعالميقءعليهالمععدىالزوجيطلبأن:العالثالشررو

جسيما.ايذاءلهالآخرالزوج

النفوراصتحكاماوللفر!ةالتطليق-5

امنسه:المجموعاتئصبمص-013

النفورواستحكامالفرقةاعتبارعلىالارثوذكسالاقباطفقهجرى3

38!\مجموعةمن57المادةفنصعت)903(للتطليقسبهاالروجينبين

أخلأو!خرمعا!ثرةالزوجينأحدأساءاذااطلاقاطلبايضايجوز"

وانتهىبينهعاالنفوراستحكامالىادىدماجسيمااخلالانحوهبواجباته

غير،متواليةسنينثلاثالفرقةواستمرتبعضهماغنبافتراقهماالأمر

معةذهبتالذىالأمرالحكمهد)علىالنصأغفلت55!1مجعوعةان

الزوجاصتمزازموالباعث!لانلووحتى،الاعتدا،بواعتعنالنكلربصرف)803(

.؟71سسلاملأأحمد-الاخد

ناعل35المساللأاثعانويةالخلاصةونى218الصنوىالمجموخنىوذلك)903

قرانينمن05القانونبهأخذفىللئهومع،السببمذابهايردلملقلقابنقوانين

لمهة.
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سببايعدلمالزوجينبينالنفوراستحكامأنالى)031(الأحكامبحض

تتحدثلم55!1مجموعة)نلىأسا!على،الأرثوذ-لسالأقبماطءندللتطليق

)311(م3المحاومعظمالنقضمحكمةانغير،مجصوعاتثماحدثوهصعنه

الاقباطعندللتطليقسبباالزوجينبينالنعوراستحكاماعتبارالىاتجهت

فقهأخذوطالما،لثاالزاملا55!1عةمجمه.أثأساسعلىالارثوذكس

الحملو-رى38!امجموعةعليهونصتالسبببثذاالأرثوذكسالاقبارو

علىاعتبارجرىعندهمالحرفأنعلىيدلفدا،ذمناانلليةالمجالسفىعليه

به.العمليجبملزممصدروالحرف،للتطليقسبباالنفوراستحكام

.)313(الاخيرالرأىهذاالقانونفقثاهبويدو

خلافاوالزوجيناحدمنخصاموقعاذاالارثوذكسالسريانوعند

وأدببينهماالدينىافرئيسأصلحالثصرعيةالحقوقاستيفاءفىبينهما

أحدهمامنصادراالخلافكاقاذا"أنهءلى)313!روحياتأديباالمفترى

ولابالتأديببالتوبيخولابالنصحلافحلهعنا،خالفيكفولم،ا؟خردون

ىأ)وانحرامقرينهعنامتناعه!الدينص)للرئيسوثبت،الروحى

وتوسط،متو)صلةسنينثلاثمدةالبرعيةخقوتعنالقرينهذ)(حرمان

منثماالمفترىيهتدولم،الكاف!التوسطذلكفصالكهنةورئيسالكهنة

بالنظروترجح،الزيجةربارومنحلهالمظلومورغب.!بزعنويرجع

يمنعأقالروحصللرئيسقحيننذ،ثانيةلامتز)جهماوسيلةلاانهالدقيق

خفاجى-58!اسنةVالقب،فى.!/،/8،لىا،بتدافيهْاكيا،تها(ك%).-

.84صوب

نيةابتدالاةلقاهروا348عى32سالأح!امط-ب.ا!01/5/73صى31(1)

.5"مىوجععةخفاجىد7لشة089القضيلأ3/5/58فى

اهابوابضا375صالت!رقاوىوجعيل8.!مى!691روفربمتوفيق)313،

بانماعليهويرد!شكلاباطله5591مجموعةأنيرىانهضير42مىرسالتهلىايساءيل

الهجرأناليذمبانهغير715صيصلامةاحمدوايضا.قعةمنتخلولاالواثفى

للنص55!امجعوعةواضعىيدعومامداكيكنلموبالنالىالعنوىالافيا،صور+نصورة

iومذ.للتطليه!-لسببالايذاءjcانعإأنبعداصتقلى%علعايه lلأن!نظرصللتغريج

صحطأوالاخرالزوجحياةيحرضالذىالايذاءموللنطليقسببايصلحالذفالمعنوىالافياء

كلعلى3891مجعوعةنصتويذا،النفوراسضحكامفىدان!اينوافرلاأمروب.لاخطر

يغنيساحدمط2يعتبراندونالصنوىوالمجموعالقانوفيةالخلاحةو-لذلنكالسببينمن

الاخر.عن

بهمى.أرنوصريانولو7م+؟ك!
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كالوثشيحسبيتبلموان.يتوبحشالكضيسةشر-لةعنالظالم

الظالمأما،الزواحللمظلوميباححيثالزيجةبف!خويحكم.وانمئمار

.)م!8(،مطلقاويمتبرلهيباحفلا

شدثدتنالروجد1s1بالطلاقالحكميجؤثى"الأرثوذكسالأرمنوعند

من52م)،مستحيلاالمعيشةفىاشتراكهعايجعلالزوجينطباعبيق

لمدةالزوجينبانفصالاولاتأمرانالهحكعةعلىيتعينأنهعلى(مج!وعتهم

منهعالكلكانالزوجانيتصالحاندونانقضتفاذا،الحالةهذهفىصتة

3(\)ث.إ()م"بالطلاقالحكملسماعالمحاكمةالبالحضورالآخريملنأن

الطلاقيطلبانالروجينمنلكليجوزالأرثوذكسالروموعند

استعراريجعلالزواجصرة3ع!جسيمتصدعالآخربسببنشباذا

،الطلاقطالبع!ومستحيلةمحتملةغيرايهااالعودةاوالروجيةالحياة

كاناوالز!جينكلاالىبامنسرالخطكاناذااطلاقاحقلدعدعىو&س

أ)315(مكرر14م)الطلاقطمالبالىمنسوباالزواتأصرةفىالتصدع

الآخريتركهعندماالطلاقيطلبانالزوجينمنلكل"عندهميجوزكما

.)م!(،سنواتئلاثمدةسىءقصدعن

الاقباروسعاهواحدسببعنتتكلما&مابقةالنصوصأنويلاحظ

الضامبمراصلةالأوثوذكسالسريانوسعاهاضنوراباستحكامالأرثوذكس

الروموسماهالطباعبينالشديد؟لتناؤرالار!وذ-لسالارمنوسماه

النفورواستحكامبالفرقةتسميتهورأينا،الجسيمبالتصدعالارثوذكس

.c'(16)الزوصبين

علبهضتلماطبقاللتوفيهتكطوللأسنهلمدةالزوجيئبانضالاالأمروب!لا)314(

الأح!،ممجموعة37/13/72نتفىالطلاقطلبالمحكعلأرفضتافىا،06م)الماثةت.

.1276ص23ص

./3/.د!\1فى07Nوقمالبطريركىبالقرادعندهمالحيهذاأضيفوقد)315(

.،مجموعتهممن16م)عندمملدطلاثسحتقلاسمببامن!يكنولم

احمدوراىالزوجيةالحياةبعحسدع4.!ص96!1ررفرجتوفيئوسا.)316(

والريانالارتوذكسا!با!عندللطلاقصببالنفرراصتحكامانلا95عىصعلامة

سببايعدالزوجيةالرباةاسترارامكانفحدمالارئو؟كىالرومعنداما،كس3الارئو

واحهةف!رةلأنها،واحدعوانتحتالانجاهاتمنهبينالجمعالأوفقمنونرى.للحطلبق

ليه.مخملفشروووموسنرى!لعاالمدةشرطسوىبيدها!فدقولا
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:اتنهرواستحكامللذجقةألتطليقشروكل-121

لهذابالتطليقللحكميشترروانهالكنسيةالنصوصمنيؤخذ

الآتى:السبب

استحكاماووالفرقة.نفوراستحكاماوفرقةهناكانيثبتان:أولا

بينهماتباعدالتىالزوجينبيهقالفجوةحوللتطليقسببايعتبرالذىالنفور

الصعوبة.بالغاومتعذراامرابينهـماالمشتر-لةالحياةيجعلنحوع!

الفراشفىالاَخرعنالزوجينمنكلمادباقيالفرقةكلويستدل

تعتبرفلامنهااثنيناوواحدفىالفرقة!لانتاذاأما.والمسكنوالمائدة

V(31)قائعةلازالتبينهماالمشتر!لةالحياةأنعاحهتدللانهاللتطلميقسببا

هناككانتا!االايثبتفلاالزوجينبيقالنفوراستح!ماما

الدينىالر؟يسقامسواء،زمناالنفورواستمرفشلتقدللصلحمحاولات

الاصدقاءأوالأهلبهاقامأو،الن!موصبعضتصرح-لما،المحاولات!ذه

.3(لأ)8الهحكمةأو

كافية.مدةالنفورأستحكاماوالفرقةتستمران:ثانيا

و!لذلكالارثوذكسالاقباولعند38!1"ج!وعةنحموصوظاهر

لاتعتبرالنفورواستحكامالفرقةانعلىيدلالارثوذكسالسربانهجموعة

يتوافرلابحيث،متصللأميلاديةاتسنإثلاثاسعمرتاذاالاللطلاقسببا

لماوالمدةهلىهانقضاءقبلالمشتركةالحياةالىالزوجانعاداذاالثصرول

ا،قررةالمدةتستصرلمفرقةبأيلأعبرة،اذ،متصلةالمدةهذهت!ش

ك'1ْ)"انقطاعبلا

ضاجى)ق74س81رقمالصيةفى17/9/1657فىالقامرةاصتنناف)317(

5(29صوجمعة

كانزوجمتهعنإ،جاغيابا!تبيئفاذا،ارادبةالفرقةت!ونانيجبانهوبديهى

91د34/13/9لىالاصكندركةاستتاف)بالتطليقيحكمفلا،الجيىفىلتجنبلهجبرا

(.Cماش16!عى9691روفربمتوبتالبهأشار95!1لسنة3الضبةلى

مج!وعامن57المادةيان،الزوجينعلىالصلحالمحكةتعرضأنيلزمولا)318،

عو)نعا95،06بالمادتبنوردوما،فىلكمنخلواجاثالارئو؟-لسالأقبا!دعند3891

القغا.اماملتطبيعهمامحلدلاللبهيستالمشوحةالسلطاتالىومردساالطلاقاجرا.اتص!

.،8*ص28سالاحكاممجعوعة23/3/7791نض)

تتعع.سواتالثلا:اكنالاقبلالزوجايابينالهياتعاداذاأنهبمحنى)931(

.الطموراضحكامبعودةالاجدلهدةمدةكبداولاالحمابفةالمدة
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الزويخاطباعبينالتنافريكونأنيكفىالأرثؤذكسالأرمنوعند

عندئذيتعين(نهعلى،مستحيلةبينهمااابخترمةا،عيشةيجعلبحيثشديدا

قبلبالطلاقولايقضى،يهصنةلمدةوجيناكبانفصالتأمرانالمحكمةعلى

نايجبالفرقةانهذاومهش،الزوجانيتصالحاندونالمدةهذهمرور

الاقل.علىمتصلةسنةلمدةعندهمتستمر

سنواتثلاثمدةالفرقةتستمرانفيجبالارثوذكسالرومعندأما

الجسيمللتصدعالاخرىالحالاتفىاما،القصدبسوءالهجرحالةفى

قدالجسيمالتصدعهذانtاطالممعينةمدةمروريلزمفلاالزواجلآصرة

علىومستحيلةمحتملةغيراليهاال!ودءاوالزوجيةالحياةاستمرارجعل

.الطلاقطالب

بهيقصدالارثوذكسطوائفمعظمءخدالمدةاشعراطأنلناويبدو

وافتراقهماالزوجينبينالنفوراستحكاممنالقاضىيصمتوثقاناحدهحاران51

علىتدلمدةاقصىانوثانيهما،المشتركةالحياةعودةء!هايتعذرمدة

يحكمانالقاضىعلىيتحينبحيث،متحسلةميلاديةسنواتثلاثهىذلك

منههطلباذابالطلاقبعدها

في-لاملةسنواتثلاثمرورقبلبالطلاىيحكمأنللقاضىهللكن

،سنواتاابلإثمرورقبلبالطلاقيحكمأنللقاضىأنفىخلافلا

)321(الارثوذكسالروموعند).؟3(الارثوذكسالارمنعندوذلك

اصبحتالزوجببئبينالمشتركةالحياةواناستحكمقدالنفورانت!دطالما

الارثوذ-لسوالسريانالارثوذ-لسالاقباطعنداما،مسعحيلةاوهتعذرة

فىللتطليقشررومتصلةميلاديةسنواتالعلاثمرورانيرى+نفهـناك

مجموعةنصوصظاهرالىاستناداالارثوذكسالاقباطعند،الحالةهده

نصوصالاستناداالارثوذكسالسريانوعند،القانونيةوالخلاصة؟3!1

ذلكتقديريتركأنالىيذهـبأخررأيانرجحأنناغير،ر332(مجموعتهم

منشورغير)6ثسنة1!3الضسيأفى!2/!1/،6فىا!بتدائيةةالقاصِ)032(

.،101صء2رانرةأصكامطبعبدفتروولون

يجعلأنهغير33!ص!6!أررتَفيتفيب،و3*صسلامةأحمد)321،

سنواتثلاثموورفيهويطمترروالنفورراصتحكاماللرقةعنمختلفاسبباالمتحمدالهج!

.(عنمه35!صاننلى).الأقلعل

15وق46لسظ27الطحنبنفى9/4/8591وف!ى715عىصم!مةأحمد)322(

وقد64سنة6+الضيةفى21/6/64فىا!بتدافيةالقامرةوأيضاقث،لسنه

http://www.al-maktabeh.com



-ة*-

واصبصتالحياةالزوجينبيناسكلضح!ملمحدالنفوران"بيناذاب!يثللقاضى

ئلاثتمضلمولوبالطلاققخىمستحيلةاومتعذرةبينهماالمشمركة

اشتراطمنالحكمةانأساسعلىوذلك.)323(الفرقةعلىمتمحهلمةسنوات

تلالدوطالما،الزوجينبينرالنفر)ستحكاممنالاستيثاقهىالمدةهـذه

هذاوويد،لانتظارهامحل4w;اهذها-كعمالاقبلحتىذلثامنالقاضى

كماالفرقةعلىمتصلةسنواتثلاثمروررشتررولم)324(العسالابنان

السنراتهذهمرورتستلزماندونبالتطليقتقضى-لانتالمليةالمجالسان

.)325(العلاث

واالفرقةالىأدىالأىعليهالمدعىالزوجخطأيثبتأن:ثالثا

استحكاماوالفرقةسباب3"نسبباداشرأنهيثبتأى،النفوواستحكام

.النفور

اساهةالىترجعقدالزوجينبينالنفورواستحكامالفرقةواسباب

كما)جسيمااخلالأنحوها-باتهواخلالهلهالآخر"ماشرةالزوجيناحد

وقد(الارثوذكسالاقبا!عند38!1م!عوعةمن57المادةفيلكصرحت

الآخرزوجةمعاختلافهاوالزوجينا-دمنالمتواصلالخصامالىترجع

فصوصبذلكتصرحكعا)الث!رعيةحقوقهاستيفاءغيريبغىلاالذى

وقد،(الارثوذ-لسالأقبا!عندالقانونيةوالخلاصةسثوذ-لالأرالسريان

الارمغمجعوعةبذلكتحرحكعا)الزوجينطباعبينشديدتنافرالىترجع

تصدعاوسىءقصدعنالاَخرالزوجهجرالىترجعوقد.(وذكسالارْ

الروممجعوعةنصوصبذلكصرحكعا)الزوجبنبينالعلاقةفىجسيم

.(الأرثوذ!لى

:ص!معه!توات،اقالاقي1عاىو؟عفسنتيئمضىاتالىاصتناداالتعلليهوى"رلفت

ولا،اخدىمدةالتطاجقدعوىرفعطزالمدةا-تلتاذاانهلمحي!.الفرقامدةا!لتال

السابئالحكملأن،فيهاالضللسابقةالدعوىنظدجوازبعممللدفعالحالةتلىمحل

0801الضمبة14/6/،6!9فىالابتدافيةالقاهرد)حاسموجهعلىالضومةفىباتلهير

5(63سللأ

622ص!6!؟ولفرجدتوفبت031-!.2مىرسالتهلىاسعاعيلأماب)323(

حنفىصالح-ق12سضة21و16ضية02/11/57!افى؟الاسكندراستننافوأيضا

.465ص2-

بةتهه.الارنوذكسالريانكاثر-لحاالارنوذك!الاقبا!فعيماال!سالوابن)،3!

.031-602صرسالتهلىاصماعيلاماباحكلامهاالىوأضار)335
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لأن6عليهالمدعىالزوج!ااثباتالتحديقطالبالزوجعلىويفع

-لشيادة،الطرقبكافةالاثباتهذاويتم.32()آدعواهاثباتالمدعىعلى

المحكمةتعتدكأنقرائناو)328(اقرارأو،)7؟3(الأقاربمنولوشهرد

(I')92نفقةدعوىاوطاعةدعوىفىبهامتصلةبوقائعالتطليقدعوىفى

الزوجطرد:النفورواستحكامالفرقةالىأدىخطأيعدبأنهحكموقد

الذىالمكانفىزوجهاالىالذعابعنالزوجةوامتناع،)033(لزوجته

مبرر)332(بلاالزوجيةمنزلالزوجوتركأ331)فيهوالععلللاقامةاختاره

إ.)333والصلحاحودةاورفضهامبرربلاالزوجيةمنزلكذلكالزوجةوترك

ا؟وجةجانبمنالخطاقياملهؤيدامالمدعىشامدىأقوال!لحىبوجدلاكانفاذا336()

الضيةةى6!28/61/ثفىايخةا!بتالقامرة)التطدتالمحكمةفترفضعليهاالمدص

.(1664سنلأ66

لبنا!امدةاوالقرافيتجلد68!1&نلأ5Tالقانونمن82المادةلأن)337(

+جوءة23/3/77!1نقض.ضهادتهسماععدماوالشاءدلردسبباوضامد.الطسم

.VIAص38صالاح!،م

32()Aعلىلساثردمااورافىمالاقىارقبيلمن!حدولا،و!لهبالاقراراصتوفىطالما

يتخذماانا!الاقوابهذهادلانهمنيقصدلمدامما.لخممهمصلحةليهااقوالمنالمدكى

فيإوجيةاسزلتركتاشوجةاانالدعوىححيثةفىوردلو!لما،عايهدليلاخسط

وبالتالى،الفرقةتاديخموكلئل!التار!خمذااثالجلسةلىذ-لرثم.محينتاريخ

فةض!)التار!مذالائماتالتحفيقاتالدءوىاطلتهىاثالموفوع!تعلىقتريبلا

.(8*+-,38صالاحكاممجموعة23/3/77!1

فيادعونالحكماقامفاذا؟السببالموفوعفىالدععوييناختلافرغموذلك)!32(

بسبب!لانالطالبمسالنةعنعليهاالمطحوتاصتناعانأساصعلىالدعوىبرفضقفاء.

فىاظاقديكونلافانه،الطاعةحكوىفىاقضحكماالثرعىان!تقهينةعنفكوله

6+\ص36صمالاحكامجموعة15/11/75!1نقي.العانونتطبيق

،سسمعتهمدضمإبثهادةالتطا!قدعولىفىاعتتصانالمحكمةعلىنثرببولا

دعوىفىاقوالمصحةفىكلثسكلكتأنصبتاستتافيةبهبنةالابتدانيةالمحكمةوكانت

الحفعةدعإىانالىبالاضافةمذا،المقضىالامرقوةحوزلاالدليلنقديرلأن،النفقلأ

الارثوذكىالأقباكذشريعلأفىلافرقةالتطبتدعوىعنوسببها"وضو!افىتخملف

.(2801ص27صالاحكلاممجوعة28/،/ول!1نقض)

.63صضة8309الضمبةفى38/3/65!9فىالابتداذبهالعاهرة)033(

.'1191لسنة6"4الشيةفى6!1!2/3/ثلىالابتداذيلأالقاهرة)331(

.1663منة6!هالانميلأفى6!26/41/ثلىالابتداذيةالعامرة)332(

(i1)من.64!\صنلأ822.1القسقى31/3/65!1فىالابتدائيةالقامرة،

-بالقاهرةالاقامةفىلرغبتهاالزرجيحملحيثطنطافىالزوجيةمنزلالزوجلأتركذلئا

.-6ص21صالاحكاممجموعة07!الم23/4نقض
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دعوىرفضتعين،عليهالمدعىالزوجالىينسبخطألاانهتبينواذا

زوجهَ"نالزوجابنةمعالاقامةالزوجةرفضتلو!اوذلك،التطليق

..)335(الزوجةعقمالىيوجعالفرقةسبب-لانأو)334(سابقة

يرجعالنفوراستحكامأوالفرقةالىأدىالذىالخطأانتبيناذاكذلك

هذامثليتوصصلهلاحتىبالتطليقيقخىفلانفسهالطلاقطالبالزوجالى

وحتىالمنفردةبالارادةالمالاقتحرمالتىالقواعدعلىالتحايلالىالزوج

.)336(خطئهمنالمخطداءالزوجيستفيدلا

انماالنفوراستحكامأوالفرقةالىأدىالذلىالخطا!لاناذاأنهغير

بالتطليق،الحكمعلىالقضماءاحكامجرتفةد،الزوجينمنمشتركخطأمو

بذلكيحيولا.)337!المشتر!لةالزوجيهَالحمِاةفىأمللاانهأساصعلى

ذلك.خلافعلىصراحةعند!ممكررا14ملنصالأرثوذكسالرومعند

35القغصيةفىهث2/3/64!1فىالابنداحيةالعاعرة33()ث gوتراجع،6391صنة

كلاهماوئشرورالارذوذكسالاقباروعضد03!1هجموعة!.'%د3891مجموعااث9المادتان

مستقل.ممصكنفى(ابنته)اسكانعاىالماليلأالقموةالزوجلدلىيكونان

لةعىكمالزوجتهمستقلمسكئاعذادعنالتعلليقطالبالزوجقمودبأنحكلكما

(ما،معالاقامهإوجةاورفضالارفوذكسالاقباروعند3891مجموعةكن1ث9المادة

-القانونقطبيقفىظاالنفورلاصنحكامبالتطليقالحكمممهيمتبر،مماملتها4نهملاصا

.535ص03سالاصكاممجموعة1/2/9791ثنتغى

الزوجيناشتراد!نتفىكما.اليهاينسبظاثمةعقمهامعيكونلالأنه33()د

01/11نضط-القانونخالفقديكونلافانهالدعوىبرلضالحكمتغىفاذا،الخعلالى

137ثصالاحكاممجموعةم/7691 !! TVم

ا!بتداذيةوالقاهرة-3001ص33سا!حكامعة.جمه34/5/73ِ!ان!ى)336(

534r..1663الضيةش!2/3/64!9فى 7t.

علىالتطلإقدعولىبرفغىضا،5اقامقدفيهالمطهونالحكلمكان،متىبأنهحكم!لما

النفقةاصقا!وابطالهالطاعةالهأءحكمىمناصشخلصهلماطبقاوالهجرالثوزنفىمنصند

،اخلاورلزوجهاعليهاالمعلموقلاسا.ةالمثبتالدليلنةديمعنعجزالطاعنأتواناف

يؤدىانشانه!نفهذا،الطاعنجانبمنالامرواقعفىالاصا.فىانمقررانحهِهبواجبائها

ا!حكامحجموطة3/11/0167نقغى،العانون،صحيحويتفقب!التصدعوىرفغىالى

اليه.الاشارةسالف1366ص26ص

يانلرAAوالمادةالقانو؟يةا!خلادمةمن88رتم25المسالةمنيفهمانهويلاحظ)337(

ناتير،بالنعذبئممهكضىلاالمشتر!أالتحاانارثإذ-لىروممكرر1143أرئوزكى

بالطلافا.والحكمالنصوصتتأويلنقنغىالهلياالغرورات
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اللغيبةالتطليق6-

الكفسية:المجصعاتنصوص-229

احدغاباذاأنهعلىالأرتوذكسالاقباووعندبر.ه52المادةذصت

وفاتهمنحياتهتعلمولامقرهيعلملابحعتمتواليةسنواتخمسالزوجيق

.)338(الطلاقيطلبانالآخرللزوججاز،غيبتهباثباتحكموسمدغ

الزوجيناحدغاب)ذاهبأنه3!المادةتقضىالارثوذكسالسريانوعند

واسنمرعدمخامنحياتهولامقرهمِعلملابحيثبغيرهاوبالأسروطنهعن

قرينهيحتملولمسنواتسبعالىسنواتخسىمنجهولامكذاأمره

.بالزواجله،التصريحفىالمدةهذهمضىبعدويرغبذلكمناكثرالانعظار

الاَخرالزوجغيابالورعىالرذيسلدىيعحققاقبشرروذلكالىيجماب

يبقولمالمدةهذه-للخبرلهيظهرولمسنيقخمسأقلهاوسنيقسبع

حياةكانتاذاواما،ا-لثرالانشظارفىرغبةاوالاحتعالعلىطاقةلقرينه

الزواجيفسخفلامعلوماومقرهفيخامشكوكغيرمحققةالأسيرأوالغائب

تزوجقدالغائبأقثبتأوسنواتس!بعتجاوزتأعنىالمدةطالتانالااللهم

وتشكىالمدةمذهكلنفقةلاهرأتهيبعثولمالرجلمموالغائبكانانأو

بجواز8ث3ص23صالاحكاممجعوعةلأ!01/5/31فىالن!ىمحكعةقغمتوقد

ورد*اتطبتهحلولاالزوجىمنلكلراجعاالخطاكاناذاانفورلاصتحكامالتطليق

الضوعى.صذافىالعانونيةالغلاصسةبكتاب

21/11/58فىالغامرةاعتنناف)مناصغةالدعوكابمحر،فاتالحالةمنهفىويحكلم

.\ثصو-!ةخاجى73)سنة\1Aالقضيةفى56بر6/6ولىقس501الضيةفى

.(التوالىعلAVو

(TVA)لعلق:ابنقوانينففى،السابقهْالفقهيةالمجح!عاتفى-لذلكالحكميكنولم

نافللزوجلأ،لاامحىمومليعلمولمسنينصبعوغابالمنقوجيناحداصرواذا،

تزوتَقدالفانبانرنبتالمدهطالتاذاJ'افينفلابقاؤصايعلمداموما.بغير.قتزوج

العمدوىالمجعوعتذييل+الحاضرتدبيرفالمرنيس،للمراتنفقةيسيرلمالرجلاناو

!ضصتةالقانوفيالخلاحةاما3160وINNصالحعوىالمجعوعايضاوانظر،ثثrص

وصاذ!تار؟ُسريات-!و3!دتان101-فى:"..ت;ساءد.ة!ا85و83رقم25المالة

بالمتن.مهكررتان
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الزواججهةمنأمرهثدبيرالروحىفللرئيس،ذلكمنالاخرالفريق

.)933(!(؟)م،الثصرعيضادلامماحالتهتستدعيهبحسبما

تقللامدةا!زوجينأحدلغيابالطلاقيجوز،الارثوذكسالأرهنوعند

.7،()م8مبرربغيرسنواتثلاتعن

عندالطلاقيطلبانالزوجينمنلكل5الارثوذكسالروموعند

..1(م)هسنواتثلاثمدةالآخرأتضفاء

239-spaللتطليق:س!بباالغيبةاعتإر

الغائبهووالمفةود،مفقودغيريكونوقدمفقودايكونقدالغائب

ميتا.أوحياكاناذامايعرفلاالذى

السابقة:النصوصمنويؤخذ

ئبكانالغااذا:الارثوذ-لسوالسريانالارثوذكسالاقباطعند:أولا

علىمتواليةصنواتخمسبمرورالالل!يبةالتطليقطلبيجوزفلاضقودا

المعدل!2!1لسنة35رقمالقانونلحكموفقاأئهعلى،)034(الأقل

وغيرالمسلمينالصريينعلىيسرىالذى-58!1لسنة301رقمبالقانون

هذهقبلمرورالزواجينتهىقد-(مدنى32)مطوائفهماختلافعلىالمسلمين

سنواتأربعبعديحدثماوهوالمفعودبموتالحكمعندوذلك،ا،دة

صدورعندأو،الهلاكفيهايغلبظروففىالمفقودغيابمنالأقلعلى

سنةخلاليحدثقدماوهوميتماالمفقودباعتبارالحربيةوزيرمنقرار

.فقدهمنأ-لثرأواقلأو

حالةفىيعتبرأنهوالنتبجا"انه!لىارئوذ-لسسريا.6!المادةوتن!!)!33(

ولممدةمضتوش،صنواتسبعالىصنواتخعىمدةالمملومو2امر.المجهولاالغائب

يرتنىنجمهمبينمااجابنهفىالننلرالروصفللرئيسالانمصالورممبالاحتعالقرينهيطق

ولو"وتهئبتفان،امابت!ريححسبباداممابالرجلالمرتبعلةاناى،ذلكبخلاف

حتىالا-انتطر.الحياةقيدعاحاالضانببقا.ثبتاذاأما،بالزيجةللباقيرضىحكعا

.+امتابلأمرا.لباعابعود

الفيبةبائباتحكمصدوريتطلب3ك!الارئوالاقباووعندد/305المادةونص3().ث

النيبةباثباتحكمصدوريتطلبالأرئو؟-لسالاثبا!عند52/05المادةونص)!33(

الغيبةاثباتأتوبديهى،السابقةائفقهيةالمجعوعاتتتطلبهلاامروعو،الحالاهذه،س

بانباتالحكمضحنايشصلللضيبةالعللاقح!ما!بمعني.بالصالاقللحكمشرطاديكون

.(35ثصائرقاوىجميلقارن)الغيبةبانباتحكملصدورمحللاوبالنالى،النيبة
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عنديجوزفلا،حياتهتعلمالذىوعو،المفعودغيرالغائبأما

مرتاذاالامنهالتطليقطلبالأرثوذ-لسوالريانالأرثوذ!لسالاقبارو

.(TO)غيار"علىمتتاليةسنواتسبعالأقلعلى

طلبيجوز،الارثوذكسوالرومالأرثوذكسالأرمنعضد:ثانيا

مةةوداالغائبكانسواء،متصلةسنواتثلاثمروربمجردللفيبةالتطليق

.مفقودغيرأم

!لحريةمقيدةبعقوبةللعكمألتطليق-7

الكنسية:المجموعاتنصوص-134

أحدءألىالحكم"أنعاحاالأرثوذكسالأقباطعند53/51متنص

ل!صخواتسبعلمدةال!بسأوالسجنأوالثماقةالاشغالبحقوبةالزوجين

.)342(الطلاقالآخرللزوجيسورمفأكثر

احدهعاعلىحكماذا؟نهالارثوذكسالسريانعضد5!المادةوتقضى

لاتزيدالح!3مدةكانتفان،اقليعهاووطنهعنابعادهاوجبجفائىْبحكم

ذلكعنتزيدكاساوان.عودتهوانتظرتباففالزواجسنواتسبععن

ترجىلاحيثالىعمرهمدةبابعادهالحكمكاناوقرينهيتحملهالازيادة

ثبإتبعدبذلكلهيصرحبآخرالزواجشاءانلقرينهفالخيارعوت

."الموجب

الزوجينأحدءلىنيائىحكمصدراذا"الارثوذكسالأرمنوعند

طلبا!خمِللزوججازسنواتثلاثعنلاتقللمدةللحريةمقيدةبعقوبة

.)م.4(،الطلالى

ات.ابالتطابتيحكمالحالة-وسْبنفقلأالاخدلزوجهيبصثلمأتهثبتأو3(ث)1

يدزلاالارثوذكسياتوا!الارئوذكسالاقباطعندرأباهثاكانعل.الجسيمللاطاه

ضوصهم.منوافحهوكعا،صياتتحلمالذىالغاذبتطيق

المحنىهذايفيدماالارثوذكسالاقباروعندالسابقلأالفقهيلأبالمجحوعاتيرد،لم)342(

2المساللألىالفانوليةالخلاصةعليهنصتماسوى oرفمATافهمنIIعلحكماJ-1مما

سنواتسبععنتزيدلاالحكبمدة-لانتفانواقليعه،طنهعنابعارراوجبجناكأبح!3

كاناوقر!نهيحنحلهالازيادةذلكعنتز.لد!لانتواقعودتهوانتظرتباقالزواجلان

الزواجشا.انينهلع!فالخيارعودكهترتجىلاحيثالععرهملتبابعاوروسقدالكل

الموجب.:روتبحدإذ.لكلهيصرحبأخر
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حياذاالطلاقيطلبانالزوجببنمنلكلالارثوذ-لسالروموعند

.23()مالموبدةالشاقةبالأشغالالآخرعاكا

للحرية:مةيوتغبللح!مالتطلبةشرمذ-259

السببلهذابالتطليقللحكمتشمرطآنهاالسطبقةالنصوصمنصخذ

!ترطيه:

فحبس:الزوجينأحدعلىباتجنائىحكميصدران:الأولالشرط

التحقيقأوالاستدلالاجراءاتاتخاذأواطهاعتقااواحتباطياالقوجينأحد

ىأياتغيرح!كمصدراذاوكذلك.التطليقتبررلاضدهالمحاكمةاو

يجورفلاالنقخىاوالاستئنافأو)343(بالمعارضةفيهللطعنقابل

التىالحاكعةلاتتوافرالباتالحكمصدورقبلانهذلك(VII)التطليقطلب

يثبتانوهى،للتطليقسصبباللحريةمقيدةبعقوبةالحكمجعلالىاْدت

المحكومزوجهعنبعيداانتظارهلوجوبالآخرالزوجتضرراليقينوجهعلى

نايستوىانهنرىايضاالحكمةولهذه.3(ث)5الحكممدةطوالعليه

وا،بعدهأوالزواجقبلوقحتاطلافماعقاباصدرقدالجنالْىالحكميكون

التىالمدةو-لانتلزواجابعدالزوجهـصب!-تمط،،اقبلهأوالزوانأثناءصدر

الشوطفىصشراهعماتقللافيهاتنفيذماستكهألااوالحكمتنفيذينتظر

سقوطهااوالجريمةءنالعذوفإنايضاالحكمةولهذه.3(ث)6الثانى

لايسوغالعقوبةعنالعفووكذلك،ديقالتطصهيسوغلاالعقوبةسعوولاو

.)347(التطليقمعه

الجنائيبماالاحكامأنالمعروفومن.ضورإ!الحكميكونانيبب!لهذا3،ث)3

تقاحمها.قهلعليهالحكلومعلىبالعبفىإوالمقررةالمد-بعفىتثطالغياسة

منهالنظلمفىالبتاوعيهالتدديقاتظاروجبعسكرياالحكمكان!اذا3()ث

!لأ(صنملامةاصعد،

جانرالفيبةحالةتنيني-ترتواش.،؟فذ01نهاْالحكمكاناذاانهعل3()دث

على!هو!مشودضيدلمحائبلاحريةمقيا-تبعقوبلأ4بالمحكوملأن.للتيةالتطايقمللب

امملبلىالفيبةومدةالحكمملةبينتنسيقملا!يبدوولهذا.الاصيرمعيتشابهالاقل

امنية.إجصوعاتافصوص

وجميللأ54صرسالتهلىاسصاعيلواما.بلا؟2صسلامةاحعدثرب)6،3(

الحيصد،راضتراول!رلىحمبث85ثص!6!ا!لرجتوفيقوقارن258مىالنرقا،ى

.(الزوجين!احدء،ىالحك!تستارمالنصوصانالاستناداالزوجةأئنا.

358صالثرلاوىوجل858صفروقرفيق075صسلاسةاح!د3(ث)7

لما8!رء16،-م!نم-)م
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للحرية:مقيدةمحينةبحقوبةالحكميكونأن:الثائىالررو

والمزقضةبدةالمةالشاقةالاشغالهىالمقحعودةللحريةالمقيدةوالعقوبة

والحبس.والسجن

العللاقيبررفهو،المؤبدةالثاقةبالاشغالاصادراالحكمكانفاذا

الارثوذ-ل!سية.الطوائفوباقىالارثوذكسالاقباروعند

Uفانه،السجناوالمؤقتةالشاقةبالاشمغالاصادراالحكم-لاناذا

كانتاذاالاالارثوذ-لسوالسريانالار؟-ذك!ى!الاقباروعندالطلاقيبررلا

هـجععنتقللاب!،المحكومالسجناوا،وقتةالشاقةالاشغالعقوبة

لنبثاالمحكومالددلانالارثوذ-لىالارمنعندالطلاقويبرر،سنؤات

3(ت)8الارثوذكسالرومعنداطلاقارلا-ولكن!.سشواتثلاثعنتفل

الارثوذكسالأقباح!عندالطلأإقيبرربالحبسرالصادوالح!بم

الارثوذ-لسالسريانعندويسوغه،فلالثرسنواتسبعلمدةالحبس.كاناذا

الارمنعندالطلاقويبرر،سنواتسبععلىتزيدالحبسمددكانتاذأ

الرومعندالعللاقيجبزولاسنواتثلاثعنيةدلاكاناذاالارثوذكس

الأرثوذ!لست

(عقوبات18م)سنواتثلاثهىالاحملفىالحبسمدةوأقصى

وأ،13)!ثالخحأأالتشلجريمةحموربعضفىالاسنواتسبعالىيصلولا

بالحبس.احكامعدةصدورحالةفى

لعدمالتطليقيبررلابالغرامةالزوجيناحدعلىالحكمانويلا-حظ

الئمرطةمراقبةتحتالوضعأما.الكنسيةالمجموعاتنصوصفىورودها

الاقباط-عندالتطليهتتبررلالكنها،للحريةمقيدةعقوبةفهى(البوليس)

المقيدةالعقوبةشعحددتالتىنصوصهمفىورودهالعدممالارثوذكس

تصللالانهاالارثوذكسالسريانعندالتطليقتبررلاأنها-لما،للخرية

،والئعرووزوجهالىعليهالمحكومبعودةتسححأنهاعنفضلاسنوات.سبعالى

باعتبارفيسمحالارثوذكسالارمنضأما،(عودتترجىلاأنا-!ثندهم

ومع،سنواتثلاثعنتقللالمدة-لانتاذاللتطلميقمبرراالعقوبةهذه

التىشرعمعالحكمةيتنمافىالحالةهذهفىعندهمبالطلاقالحكمأننرىذل!

عونالارثوذكسالرومعندالحقإبةانيرى-ت7ث7صضلامةاحدقارن3(ة)8

عند3.لأ3تllنصيح!كخالفمحاوب،المؤقنةاوالمؤبدةالثاقةا!*شفا

.؟6!!لسمةلأ03رقم؟لقانونا!افةعقويات283/3الأثةر!؟3؟-!)جغ
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وئى،عنهزوجهلابتعادالاَخرالزوجتضرررفعوهوالحكمهذااجلهامن

سررفلاتمامازوجهعنعليها!كومالزوجيبتحدلاالعقوبةهذه

للتطليق.

5لمرفواوثسدالعيبأوللدولتطيئط5-في

امنميمية:المجمو،قنصوص-136

ماحدوث8انلقلقافيبقوانينوردالارثوذكسالاقباروعند

ذلكومن.الزواجبهيفسخ"صابللزيجةالمقصودالاجتعاعمحهيمتنع

والحنينالنساءفىالمانعوالعظموألمحرصوالجذامالمطبقوالجنونالخصى"

ابنعندوردماوصذا)035(ْهالمجرىحذايجركطوطوالخنثى

.)352(القانونيةالخلاصةفىو-لذلك.)351(ا!الحسا

أصيباذا)أئهعلىعندهم38!1مجعوعةمن54ا"دةنصتوقد

ا؟خر،سلامةعلى4مةيخثمىمعدبمرضاوممابقبجنونالزوجيناحد

علىسضواتئلاثمضىقدكاناذاالطلاقيطلبأقا،خرللزوجيجوز

قاللزوجةايضماويجوز،6للشفاقابلغيرانهوثبتالمرضأوالجنون

ثلاثبهاصابتهعلىمضىاةاالحنةبرضزوجهالاصابةالطلاقتطلب

فيهيخشىسنفى.الزوجةومانت،للشفاءقابلغيرانهوثبتسشو)ت

.(الفتنةمنعليها

العساللافيالصفوىوبابى!وعلقلقابنبقوافينطوردأنويلاح!

ألمليةبالمجالسالعملعليهاجرىالتى38!1وبمجموعةنيةالةانووبالخلاصة

علىالارثوذكسالاقباووعنداستقرقدالعرفأتعلىيدا!ءئهاالغاوقتالى

.الطلاقمبرراتمنالمعدىوا،رضالجش!ىوالعجزالجنون"نكلاعتبار

اذا"أنهعلىعندهم55!اعةمجمهِمن52المادةنصتذلكومع

الطلاقيطلبانالآخرللزوجيجوز،مطبقبجنونالزوجيناحداصيب

بحلاسدواتنلاثالفياعلىوينتغلر،ث،2وثث1صا!عدعتهييل)035(

لا.ضالاا

9ال25فىNTTرقم2ثبابالصشىالمجموع)351( TA.(ومنوالخثىالحنين

العناياعلأيضا،ينطركالجذامالعاطسة،الامراضوالجنرنرالضىماحزائدعظمله

.(اللعمخو!بلالاخال!بسنينفلات

والخنوثةالحنة).ث3رقم17وسسالة81رتم3دسأللأالظنونيةا!سة)353(

.؟والبرصاما-فيااالمطبقوالجنونالمعاضرةيمنعالذلىالمياةوعبموالضا-
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.لئمفاءغبهـقابلانهوثبتالجنونعلىسنواتخمسمضىقدكاناذا

العنةبمرفرزوجهاأحميباذاالطلإقتطلب(نللزوجةايضاويجوز

منفيهعدِ!ايخشىسنفىالزوجةوكانتللشفاءقابلغيرانهوثبه

مجموعةأدْيعنىوهذا+!منواتخمسالزواجءليمضىقديكنولمالفتنة

فحسب،والعنةالجنرنعداالللاقأسباببينمنالمرضنتسمبعد55!1

الأقباروعرفعليهاسضرمامعيتعار!!الاتجاههذاأناساضحاومن

مجموعةوأنخىهـحما،عليهالتص:يلعدميتعيزوبالتالى،الأرثوذكس

.)353(ملزمةقوةلهاليست!ه!ا

الخنوثةهىسهحةلحيوبالريجةتفسخالأرثوذ-لسالسريانوعند

والجذاهـاوالجرب.النسماءعندوالسد!والاظياق،الرجالعندوالقطع

.أ35)ث(73م)النساءأواسجالاعندوالجنون

ثلاثمضىبعدبالطلاقا%حكحم!يجوز!:3سالأرثوذالأرمنوعند

احمابة-لذاك(!3م)يشفىلانبجن!الزوجينأحداصابةمنسنوات

"العذ!قطلبللاخر.يجيزالزواجاْثناءسرىبعرضالزوجينأحد

.(48م)

حالةذىالطلاقيطلبأنالزوجينمنلكل"الارثوذكسالروموعند

للخطرهمعرضةقرينهحماةتجعللدرجةالعقليةقواهفىيمخريصابما

أثناءسنواتثلاثدامتقدوتكون،بالشفاءل51اىالعلةلهذهيكونولا

الآخرأصيباذاالطلاقايضالمجاأنالزوجايهمنولكل،الزواج

علىالاَخرمقدرةلعدمالطلاقيطلبأنالزوجينمنولكل11()م"بالجذام

الزوانعقدحينموجودةالعلةمهـذهكانتاذابالجماعالزواجثرضاستيفاء

الىوالستسعرتالقواجحينمنسنواتئلاثودامتالطالبيجهلهاوكان

الثلاثفواثقبلولوالطلاقدعوىترفعأنوللزوجة،الدعوىرفعوقت

بفحصللشفا+قابلةوغيرمسترةالزوجعنةتكونماحالةفى.سنو)ت

.(12م)ءقانونىطبى

9699ررفرنوتوفيق!\51صرسالتهفىاصماعي!امابالرأىمذاومن)353،

احمدوقرب،سذ-لرماالتىالاحكام،وكذلك.1-مىالثرقاوىوضبلA،6ص

.5*وVTVصصلاملأ

7الى73اثوادوتلصل،،5؟( Aفلي!.بعدسنذ-لدهمانحوعلىالعيوبهـن!ماية

ينتظرانوالسدةالانطباق،فىسنواتثلاثتسترأنالخنوثةقىويشتر!

ةفىسية0البنجل
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يبوزالأرثوذكسيةالالوائق!عنديئالتطاأنسبقءماويظهر

الآتى:الضفصيلعلى،اخنفروللمرضالجنسىوللعجزللجنون

:التطليقللجنون-127

الأرثوذ-لسا+فباروعندللطلاقسببوه:،العقلذهابهوالجنون

الآتية:الشوط:افرتاذاالارثوذكسيةالطوائفيوباقى

دونيحوليوبالتالى،مستمرا(ىةمطبقاالجنونيكونأن(1)

الجنوناماةللخطرالآخرحياةويهرضا،خرالزوجينمنكلمساكنة

ومع.عندهمالعطليقيجيزفلاافاقةأوقاتتتخللهالذىوهوالمتقطع

المطبقبالجنونبسبطةافاقةأوقاتتتخللهالذىالجنونيلحقذلك

.)355(حكمهويأخذ

تدقالمميزغيروالمعتوهمطبقاناجنرالمجنونبينالتفرقة-لانتاولم

غيرالمعتوهنرلىلهذا.باستمرارالتمييزذإقدمنهماكلالأننظرا،عملا

.)356(منهالتطليقطلبجوازفىمطلقانابكالمجنونالمميز

أمرالعصبىوالمرضالصرععنوتمييزهونوعهالجنونوتحديد

.)357(الاطباءخبرةالىفيهيرجع

علىالسابقالجنونيأن،الزواجبعدطارئاالجنوقيكونأن)ب(

.الزواجلبطلانسببلابراه،المعاعرأوالزواج

!للعندسنواتثلاثهي:معينةلمدةالمطبقالجنونيستمرأن)ب!

الارثوذ!لىالسريانعنداْصا،الارثوذ-لىمواللي-ذ!ىالأرالأقباطمن

5ذالمادة 7 Aوآخرونسنةينتظرونبمضهمأنعلىتنصمجموعتهمن

وبالتالىخلافيةالمسألةأنيعنىمما.سنينسبعوغيرهمسنينىأربع

الث!رفاوىوجميل877مى9691طفرجتوبت،انط691مىالعسالاابن)355(

ثم.3ص

اسماعيلاماب-بذلك51بر1/3فىالارثوفىكىالاقباررمجلسوقض)356(

.184مىرسالنهفى

فىالتمرةاستئدالْه:التطليقيرجيزلاالصبىوالمرضالحرثعنوكللم3()7

ضاجىق74صنة03سةالقف34/4/38!1ولىق73مى1A9ايقضيةا/13/3691ث

.07صوجعة
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سبععلىتزيدولاسنةء!تقلألابث!رووا،دةهذهتقديرللقاضىيترك

-.358()سنين

الجنونفىشحترروانهاالكنسيةالمجموعاتبعضصنصرمنوواضع

فذمب،الفقهفىخلافاالنعر!لهذاأثاروقد.للثمفاءقابلغيريكونأن

المطبقالجنونعلىسنواتالثلاثمدةتعضىأنيكفىأنهالى3()!هرأى

الى).+(خر1رأىذهببينما،بالتطليقيقضىحتىالشفاهفىأملدون

بالتطليق.يقضىحتىثبوتهمنبدلا!ثرطللشفاءالجنونظبليةعدمأدط

غيرالجنونيكونأنعلىالاكنسيةوعاتالمجىبعضنصرغمأنهونرى

عدميقررأنالطبيبيستطيعلاالعمليةالناحيةمنفانه،للشفاهقابل

يحكموالقاضى،التخمينأساعرعلىالامستقبلاللشفاءالجنونقابلية

مرور-لنايعدوفيما،يكفىولهذاتنبؤاتوبلاالو)قعمنأساسعلى

عدمع!!للدلالةالزواجبعدالطارىءالمطبقالجنونعلىسنواتثلاث

بالعطليق.والحكمللشفاءقابليته

NVA-الجنسى:للعيبالتطليق

علىالأرثوذكسيةالطواتتعندللطلاقسبباالجنسىالععبيعتبر

الأقا:التضيل

والأرمنشكسالاروالم!سياندكسtالأرالأسا!عند:اولا

يلى:ماالجن!مىللعيببالطلاقللقضاءيشترطالأرثوذ-لس

وأالزواجعلىسابتاكانفان.الزواجبعدجنمىعيبيطراأن(1)

الثلاثة.الطوائفهذهعندللعطليقلاللبطلانسببا!لانلهمعاصرا

-لانسواء،عليهالمدنكىالزوجعنذالعيبفذايعبتانويجب،ب).

و.جىوعةنيةالقاْوالغلاسةالمسالوابنلقلقابنبعرحماوهو)358،

بها-العملطرحناأنوشق،صلبنخمسالمدةجطتدقد1655مجموعلأأط38910

عليهمنعوص!وساالمستخلعىالارتوفىكسالاقبا!لعرف16لمخالفة-الصددteفى

الدكر.صالذالسابقةبا!مادر

.\A£و183صرسالتفىاصمايملاماب)!هع!

.3+صالشرقاوىوجميل*8صفرجوتوفيق973عىصلاملأأحمدة.ثه!
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ؤذالمثإ!ضسىاالعيبنوعاد3ْوأيا)361(المرأة0اوءو.الر-لالزوجهذا

والعنةالخضىمنهاالعيبلهذاأمثلةيضربونالذينالارثوذكسالاقبا!ءند

اكتفواالذينالار.وذكسالارمنوعند،والخنوثة6النسافىعالمانوالعظم

الارثوذكسالسريانأما.التطليقيبيزالسرقالمرضأنعلىبالنص

3621(والاعتراضالحنةفيهاويدخلوظ)الخسوئةفىالحيوبهذهفيحصرون

والسدة)الرتق!الانطباقو-لذلك(والخضمماءإلجعببهويقصدون)والقطع

.الاطبا-ءخبرةالىيرجعأمرالجنسىالعيبوثبوت.(القر!)

وممنئ.الآخربالزوجوضارادائماالجشمىالميبيكونأن(ب)

عندالطبلدىليسأنهبمحشزوالهيرجىلاأنههِالجنوالهيبدوام

خطرالىتؤدىلاجراحيةبعمليةولو،لحلاجهوسيلةالمصابعلىالكشف

الرجوعبمدالقضاءلتقديريتركانهكما(اتبتنبةِيتحلقلافالامر.الموت

الاطباءمنالخبرةأهلالى

حتىالجن!مىبالعيبالاصابةعلىمعينةمدةمروريشترروهـلولكن..

مروريئعترولانهالارثوذ-لسالاْنجاطنصوصمنواضحفيبالتطليقيحكم

أما)363(طليقاةبايقضىحتىواستمرارهالعيبوجودعلىسنواتثلاث

الخنوثةحالةفىسنواتثلاثمرورفيشترروالارثوذكسالسريانعند

علىمدةمروراشتراروأناقع.واليما)؟36(المرأةيسبفىوسنبما،فحسب

نرىولهـذا،زوالهلايرجىالحيبانمنالتلالديستهدفالجنسىالعيب

للميوببالنسبةأما،والخنوثةوالاعتر)ضالعنةلهيوبالمدةهذهاشترامح!

معينةمدةمرورانعظاردونبدوامهاظبيافيهاالقطحيعكنالتىْالاخرى

التص!.ققفإنثكسالأرالأقباول!ند38،0165!9مجموعتىانويلاظ11+(

.-ليالأاذ،الجنمىللحيبكعثاادلكاعتبارعبماوالضا.الفقهاسنقووقدجا!العنة-كل

قيت!وا!.التعللبتصازفىمنهاأودضلاوالضبا.لالجب،جلالي.عنةعلىللاقتصار

واماب732صسلامةاحمدالجماععلالزوجينمنكلقدر-بنيرالز.اجصناثعصِد

.356مىوحبشىنعروقارن37ثصوالثرقاوى867صفدجوتوفيق183صاصعاعيل

ت"الرجليتمكنألاأ!دلممافوعانثةا!نهِأنعا!قن!!عندمم73فالمادة+،)'

،الألنى.الذكرءضوالهي!تانوالنانى،لهعرضلمرضا؟طبحاالجامعة

35المادةنصرابم.معينةمدةمرورتثتررولا55!1فمجعوءةدْلكو-ثا()3

.3س!صلامةأحعد3طرقو

"المرأءتخجل،!لىوانماالحيبدوامعنالت!لالد!ايصتهدفلاالسنةوم!هث()؟

عندمم.75الماتبذلثاضرحكحا
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..والضاءللجببإلنسبةالحالهو-لمامدةأيةشترا!لامحلفلا

5)365(الخ

الضررانغير،الآخوبالزوجضارأنهعلىدليلالجنسىالعيبودوام

،الجماعالىفب!الهحاجةلاسنفىكاناذاالآخرالزوجعنينتفىقد

مماسنفىالزوجه"لكونانللطلالىالنصوصبعضلشمرووولهذا

الطلاقطالبالزوجكانفاذاثمومن،الفتنةمنعليهافيهيخثى

ص!ةاةحافىكانأوالفتنةمنفيهعليهيشثىلاسنشالسببلهذا

شللالسفلىبنصفه-لانلوكما،الجماعباتياندنشقبلالهتسمحلا

لاضررأنهعنفضلاالدعوىف!لهمصلحةلااذ،الطلاقلطلبمحلفلا

!خر.زوجهعندالجنسىالعيبمنيصيبه

ينتفىا)ضررانالارثوذدوالاقباووعند55!1مجموعةتصورتوقد

بعدالتطليقطلبتجزوبالمْالىلم،سنواتخهصالزواجعلىمضىاذا

الحالةهذهفىمتصورالضررلأن،بهللعمللامحلوهذا.المدةهذهمضى

الحكمهذالنعنفهملا،المدةتاتهمضىبحدالجنسىالعيبثطرأقددل

.)366(السابعةالنصوصفىيردلم

الطوائفباقىعنالحكميختلف،الارثوذ-لسالرومعند:ثانيا

،)367(الزواجلبطلانسببايعتبرلاالبتىالعيبأنؤىالارثوذكسية

هى:معينةبشرو!للطلاوسببايعتبرولكنه

انعقادوقتقاذمأى"قديمجفسىعيبهناكيكونان(1)

خلافا،التطليقيجيزفلاالزواجبعدالطارىءالعيبأما.الرواج

.ثس!()8الطوائفمنلخيرهم

واستمرار،زوالهيرجىلااْق4داثاالهيبهذايكونأن)ب(

دليلالدعوىرفعوقتوحتىالزواجوقتمنسنواتثلاثلمدةالعيب

ا-لانان!ربوجهةالاخذمنمانعNأله4*صلاماصأحمدويرى35)

087س!!فرتتوؤيقويرى!ابطقععلاتفاقعاالارتوفىكسيهالطوانفكافةعندالأرئودكى

الحاللأ.مشىفىالتطلبقحكمةمعلتثشىالحالاتجعيعفىللضاهالمدةكمديريتىكأن

.263صاثرظوىوجعيل873صن!جوكونيق334مىسلامةأصمد)6+(

للبطلانسبباالأخرىالطوائفقحتبرهحيثسبقفيماالزواجموانعراجعث()7

لديما.3-لاا؟ا

الزوجاتتعددوانضومما،السلعمالزوجعلاصتمالهيصعبتدأمروهو)8+،

الميحعين.علدجانرغيىالأزواجوكعهد
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بف!ص"نجتطالماالمدة!دْهانتظاريشتر!لاأنهعلىةالحيبحمداثموامعلى

.r()12زوالهيرجىلامماالحيبانطبى

جاهلاالزواجابرامعندالسليمالزوجيكونانيشتررووأخيرا(-)

.ثس()9جنسىعيبمنالاَخربالزوجما

:اكلعفرةالأمراضل!ضالتطليه!-912

والمرض6م،لشلاعلاجه،يستعصمالذى!!المرالمنفرا،!ضإيقصد

والمل.كالجذامالمعدى

اعتباوفىتختلفانهاالارثوذ-لسيةالطوائفنصوصن5ويؤخذ

.)037(للطلاقدمببافرالمتالمرض

والخلا!مةال!.صمالوابنلقاقابنالارثوذكسْجدالأقباطؤمند(1)

ممابالزيجةالمقصودالاجشماعمعهيمتنعماحا-وثيعتبرونالقانونية

منالمجرىءذاي!رىوماوالبرصإ،لجذاملهويمثلونازواجابهيفسخ

.سنواتثلاثعليهمضتطالماللشفاءالعابلةغيراى(القاطعة)الامراض

سلامةع!امنهيخعمىالذى(المعدلى)المرضاعتبرتفقدNOVAمجعوعةأما

للشعفاء،قابلغيرانهوثبتاتسضثلاثعليهمضىاذاللطلاقسبباا!خر

.للطلاقسببانوعهكانيا2المرضتحتبرلا5591مجموعةنجدوأخيرا

تضييقالىاتجهواأنهميجدالارثوذكسالاقبارومسلكيتأمإ!ومن

مرضكلاعتبرواالبدايةقفى،الغائهالىثمللتطلميقسبباالمرضاعتبار

مأمعديامرضا-لانسواء،للطلاقسبباالزوجينبينالمسماكنةمعهتمتنع

J%38!1مجموعةفىاتجهواثم،للشفاءقابلغيركانطالما8هعدغيو

كلاستبعدوا55!1مجموعةوفىإ-ديةاالامراضعلىالحكمهذاقصر

1!مجموعةكانتولما.التطليقاسباببينمنمرض 0oلمزمة،غير.

1!3بمجموعةالعملعلىالارئوذ-لسالاقبا!عندالعرفوجرى Aوالفقه

الا،العطلبقاسباببينمنالمرضلأستبعادمحللالهـذا،عليهاالسابق

مسلكلانعندهمالتطليقيجيزالذىالمرضتفسيرفىالتضييقيجبأنه

مذهفىالزواجبطلانطلبمنيمنعهلابالعبباسليماالزوجءلممانويلاحظث()!

.الزواجموانععندراينا-لعا.الأخرلىالطوانفءتالحالة

.الزواجشما!ااعتبار.لى!لذلكتخشلفانهارأيناانصبقكما)037(
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يبوزعليهوبناء)371(التتصيبقمذاالىيقجهالارثوذكسالاقبارو

وللاءراشدا)372(وللبرصىامللبتالارثوذكسالاقبما!عندالتطليق

هذايجرىوما،)372(الاطرافبت:ترالمصحوبوالثملل)373(الرية

خطيراالمرضيكونانكسالارالاقباووعندي!فىولا.)375(المجرى

يخعنىبحيث!تلكومعدياخطيرااوالزوجينبينالمساكنةمعهتمتنعمعا

يستعرانثانيايجببل،بالتطلبقيعضىحتىالآخرالزوجسلامةعلىمنه

اITAمجعوعةتحددعاالمدةوهذه.الشفاءفىاملدونمدةالمرضهذا

ناالمدةهذهخلالظهرفاذا،1V()3سنواتبثلاثالقانونيةوالخلاصة

السلةبأنحكموقد،للعطليهقمىلفلاالمرضممدْافياكصفاءؤىأمل!هناك

طالماأنهألا-الآخرالقوجسلامةعلى4فبيخثمىمحديامرءماكانوان

السطيمالزوجكاناذاأنهجم!،)377(للتطليقمحلفلاللشفاءقابلاكان

فلاالعلاجمدهَطولفىتسببأوالمرثضزوجهعلاجفىبواجبهيقملم

ويلاحط.(TVA)خطئهمنالزوجهذايستفيدلاحتى،بالتطليقيقضى

حعىبالتطليقيقضىفلاسنواتالثلاثخلاا!الشفاءفىأملظهرطالماأنه

(166ء.-؟س.التهفىا،صمابلب131)ال%ضاله،فذهبما،،؟الأولتا)371(

ا!--غا،!اباكب!-لاناذاالتطليقث-الز:اتَ!اياتيضة!لامرت!-لا!أن،ن

اتفيرتاا!اكجهالذىئو؟-ل!!الارا،قباث،صلثامحيتعارت!الاقيهفيذا؟كالسرطان

التطليق.نجبالتىالاعراصنفيالتوسعاتلا

.كاىكعا،القالونيةاخلاعةواا-.االهصصدادثلقافابنعليهعانصطوقد)373،

.NAYصاساياطهاب1-56!1سنةث77الضَيةفىالابنداذيةالقاهرة)*3(

.\1Aصاساعيلاهاب-1656سنة586القضيةفىالابنداميةالقامرة)ث!كا(

القضثاسكندريةملىمجلس)المعدةلمرضباطلاقالحكمالضا.رفصوقد)375(

القلبوهرضط(1656سنة7!هالقضيلأفىالابتدائيةالآمرة)والافيميا(55صة15

(5691شة13القفيةفيالايتداذيةيةالاسكخإ)الجنسيلأةالمعابدوقيحوا!لاال!ى

عنصنةأربعبنسدالنصفىوالنسلل(ق،8-ط138الضياالعامرةاسغنناف)والربو

بكتاب"تكهرةالأحكاموهذ.ق(74صط331الضيةفىةالقاصامشكنات)الزواجابرام

76صطوجمحلأطاجى - VT+

-،البر!.!للجذامالمدةمفطاتبلاا!العساوابنلقا!ابنأنويبدو)ولك!

.؟2مىوالملحقYNTصالصفوىالمبرع

ى!القامرةواستتاف6569سنة626القضيةفىالابتدانيةهاثعاصا!حا!

.(*و5Vمىوجصعةضاجى)ق؟7مصدة3ا!صية02/،/57

.73صمامصيوجصعاضاجى03/3/57!1فىاثاه!ةأستناف)378(
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آ()97يلطوزمنالىتصمللاإ؟،أطالماسنواتثلاثعلىالعلاجصدةزادتلو

با،ركسالاخذتضييقنحو-لس-الارالالْبارواتجاهمعيتفقوهذا

للتطليق.سببا

.والجذامللجربالتطليقيجوزالارثوذكسالسريانوعند(ب)

أحمدا!مابةعندالتطلبقيجوزالارثوذكسالارمنوعند(-)

.والسيلانكالزهرىسرىبمرضالزوجين

الزو-لجبناحداصابةعندالتطلمحقيجوزالارثوذكسالروموعند(د)

.لجذامبا

ءندالاصللان،أخرمرضعليهاالمنصصوصالأمرأضعلىيقاسولا

والاستثناء،الاصلهذامناستثناءوالطلاق،الزواجانحلاا!عدمالمسيحيين

عليه.يقاسولاتفسيرهفىيتوسعلا

لملعقم:ولاالسنلكبرتطليقلا-013

!لما.جنسياعيبايعدلاوالعقمالسن-لبرمنكلأانالواضحمن

مرضااوالزوجينبايهالمسا-لنةمعهذمتنعخطيرامرضاايهمايعدلا

أوالسنكبرن5كليعدلا-لما،ا؟خرالزوجسلامةعلىمنهيخثعىععديا

بالمجعوعاتالتطليقاسباببينيردلملانهللطلاقمستقلاسبباالعقم

فلأ-اومنءالصرسبيلعلىواردةلميقالتطوال!مبمابالمخ!تلفةالكنيسة

علىالعملأنسنرىأنناعلى)381(العقماو(TA)0السنمبرتطليق

ثوذكس.ألارالارمنعندالتطلعقيجيزععمفىالبقاء

.!:،كِالس!تقلتمهـماالتطإ!طلبويحكلنAAAصفرجتوفية!قرب)376(

.ععوهكانايابهخارالمرضلأنالسليم

Wاضئنا)038( Iتاخفاجى-ث7ثصنة26الضيأ15/5/5791فىلعاءة

الأقباه،عدالطلاقاصمباببيقيردلمالزوجيقبينالسنفىاتفاوتاقبهوجاه-1مى

.vilركلوا

وجمعةضاجى-ق،7صشة26الضية5791لم15/5فىالقامرباصتكنا!)؟38(

اهاب56!!سنة334امضيةفىللحغبالطلاقالزقازبقمحكعةقضتفىلكومع132ص

الانجاهمذا(222صاسماعبلاهاب)اللقها.بضيد2و.021صمامثىاساعيل

الفقها.ىباتمعودرلى.الزواتَياتUatمنوموالنسليمنعالحعمأنأساصعلىالأخير

الاتجا.مذارففى،(346ص.الث!رقاوى18"صلرجوقوفيق743صسلامةأححد)
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الطوا!فبعضعئدلأتطاء!أخرلىة"ب9-1

والانمطنكسالارثو3الاثب!اكلعثدللرهبنةالتطليق-913

الارثوذكس:

انهعلىالارثوذكسالاقباووعند38!1مجموعةمن58المادةتنص

)383("ا!خربرضااحدعماترهبن)والزوجانتر!جناذاالاللاقيجوز،

الرجلأراداذا"بأنهالارثوذكسالسريانعند97المادةتقفى-لما

ورفيقهويترهبيلبسى،الآخروافقفاق،الرعبنةاسكيميلبس!انالموأةاو

.،الميتحكمفىيعدالراهبلأن،امراةاْوكان،رجلاارادانيعزوج

الارثوذ-لسوالرومالارثوذكسالارمنعندالأحكاملهذهمقابلولا

الاقباروعندالتطليقتجيزالزواجب!دالرعبنةانسبقمماوروخذ

ترهبناومعاالزوجينترعبنحالةفىالار؟!ذكسوالسريانالارءوذ-لس

طالبالزوجيضارلنالحالتين-للاوفى.الآخرالزوجبرةماأحط!ا

بترهبنرضىقديكوناناوالاَخرعوترهبنقديكونأنامالأنهالتطليق

المخت!مة.الدينيةالجهةالىفيهيرجعأمرالترءلمجنوثبوت.الآ-رزوجه

تق!!انالمحكمةعلىتعينوتعامههبنالفصحةالجهةهذهافادتمافاذا

عذيهايقاسلا،صي-العرابيدهامنوليس-الحرسبيلعلىواردةالطلاقاسبابلأن

تقسيرصا.فييتوسعولأ

يحتبدلابذاته-ضقلاكاناذاالعقمبانفقضتالا-رالاتجاههدْاالنضىمحكمةوأيدت

اسبابه.ببشا!عليهتضلمقواعدمالأنالارئوذكمىالأقباررضريحةفىللتطلإقسببا

بينالتعلبثب!الريمكنلاانهمفاده.صاالجنمىالاتصالدونتحولاتاتوان!،بذكرواكتنت

ن5اكأ-استطالتالتيالفرقلأسببهوالحغكاذواذا،الزوانَحنالطيةتضبئعدموببن

كماخلؤصافشِتفى،فيهللزوجةيدلاالعقملأنلافرقةبالتطليقيقعىفلاسنواتئلاث

.157ثص27سالأحكاممبوعة01/11/76!1نفن-الخ!لأفيالزوجيناشتراكينتفي

(TATالقانونيةالخلاحسةذ-لرتهالحكلموهذاtذكرهمامعو!تفئ.77رقم52لمسالة

التاصيلشروروعناملامكدواذاد12ثو123ريم24بابالمجموعذىالحسالابن

ظم5591مجعوعةاط.الاخربرفاالزوجيناحدقرمبنجوازالحاضرالبابلىللرمبافية

لدحملم!لفلاالارئوذكسالأقباروعرفتخالفبهذاوص،للتطبكسبباالرصبنةتعتبر

.دwم!ا.1صلىبها
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فىزوجهبترهبنشضاهاوالآخرالزوجترهبنلديهاثبتطالمابالتطلميق

.(TAT)هوترهبنهعدمحالة

والاج!افىال!بخارةوزوالوالازواجالزوجاتلتعددالتطليق-لأ32

كس:iلأرثوIالرومعند

الرومعند7المادةتنص:والأزواجالزوجاتلتعددالتطلميق(1)

الآخرزنالسببالعالاقايطلبانالزوجينمنلكل"أنعلى،الارثوذكس

علىوافقالذىالزوجدعوىتقبلولا.اخرىزيجةعقدعلىاقدامهأو

وتحددالأزواجتعددآ!الحكمصذاويعنى"ثانيةزيجةعقدعلىأوالزنا

الزوجيوافقلماذاالارثوذكسالرومعندالتطليقطلبيجيزالزوجات

لهيكنلمذلكعلىوافقفان،أخرزواجاقرينهعقدعلىالتطليقطالب

الآخرالزواجأنعلى.)384(منهلاتقبلوبالتالىالدعوىفىمصلحة

ماوهو،الزواجموانعمنقائمبزواجالارتباطلأن،لَذلكباطلايعتبر

أسبماببيئعليهتنصلمثمومنالاخرلىالارثوذكعميةالطوائفبهاكتفت

فيها.الطلاق

الارثوذكسأروماعن!/أهالمادةتنص:البكارةلزوالالتطليق)ب(

بكرايجدهالماذا-أ"زوجتهمنبطلاقهالحكميطلبانللزوجأنعلى

الاكفيةللسلطةحالاالامريعلنانيلقمهالحالةعذهوفى،زواجهيوم

تك-نأنيستوىأنهالنصهذامنخذو5اباثبا!يقوموأن،بجهتهالعايا

تكونانيسحوىكعا،عرصمااوالسلوكسوءعننتجتقدهناالثيوبة

ف!البكارةالزوجةغشكانوان،تغشهلماوفيهازوجهاغشتقدالروجة

الطلاقفىالروجحقويسعط)385(عرفناماعلىالزواجابطالطلبيجيز

.)386(الطلاثدء:ىبعداوقبلزوجتهعنصَ!فحاذ)

eصفرجرتوليهت578صسلامةاحمد)383، r rويرى!37مىالن!رقا،ىوجميل

نأولاالرهبنةكرو!مراقبةتلكالمحاكمأن14لاوNTTحىرسالتهفىاساعيلاماب

الدينية.الجفاتبراىتستان!

دعوىوكلسقط(17م)الطلاقا!كوىرفعبادقبلا،وافقةمنهوضح)384،

العللاقسببوجودمنأعوامعث!رةاوالطلانبسببالزاجعممنعامبىرورالطلاق

.(18م)

85(Tسبتفبطالزواجفيالوضاعيوبراجع.

sوتسف!،17م)386، eaالطلاقبصببالزوجعل!كا3عابمردرالطلاقا

5(18ما
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الارثوذ-لسالرومعند15/-ادةالمتنص:للاجهاضالتطليق)ب(

تطرحالزوجةكانتاذا"زوجتهمنبطلاقهالحكميطلبأنللزوجأنعلى

يجيزحملهاباجهاضالزوجةقيامانأى"زوجهامنحملهابارادتهما

واقبلزوجتهعنبصفحهالطلاقفىالزوجحقويسق!.عندهمالطلاق

.)387(الدعوىرفعبعد

باكزامودلاخلال!لأحالة!هالبقاءعلىدلعمسلالتطليق-اكا

الارثوذكس:الارهنعندالاخرالزوجبأموالو*فرارالمساكنة

.ث/أالمادةتنص:عقمحالةفىالبقاءعلىللععلالتطليق()1

ءلىالزوجينأحدعملاذابالطلاقيقضى"أنهعلىالارثوذ-لسالارمنعند

حب:بفتعاطى،للاجهاكروسائلاتخ،ذعندالاخصوعلى،عقمحالةفىالبقاء

بئررو،عندهمالتطليقيجيزوسيلةبأيةالاجهاضرعلىوالاقدامالحملمنع

ؤلديهاالوسائلهذهالزوجة)تخذتاذااماعقمحالةفىالبقاءالىيؤدىأن

.'(CAA)التطليقيجوزفلابناتأوبنينزوجهامن

الارثوذ!لسالارمنيجيز:المسا-لنةبالتزامللاخلالالتطليق)ب(

أنهعلىبنصهموذلكالمساكنةالتزاماوجهببحضالاخلالعندالتطليق

ث(3)مالطلاقحللبللآخرجازالزوجىالاختلاطالزوجيقاحدأبىاذا"

اثناءالجثسىالاتصالالزوجيناحدرفضاذاالطلاقاطلبيجوزكذلك

الزوجسلوكعنناشئاالرفضهذايكنلمماشرعىمانعلغيرالزواج

واجاتفىالزوجيناحدقصراذابالطلاقايضاويقضى44()مالاَخر

الاَخر،الزوجنحوعليهالزواجيفرضهاالعىوالحمايةوالنجدةالمعونة

يكنلمماالآخرمعاشرةالزوجيناحدرفضاذ)الطلاقيجوز5و(ثمه)

..(46م)،مبررالرفضلهذا

ثوذ-لسالارالارمنيجيز:الاخرالزوجبأموالللاضرارالتطليق(ص)

بالناضرراا؟خرللزوجالماليةبالمصالحالزوجيناحدأضراذا،الطلاق

الىالآخرالزوجبأموالالاضراريؤدىأنيجبأى(15م)،قصدبسوء

الاجهاض.نأعوامععرةاوبالاجهاضعلمهمنعامبعرور،كذلك،17م)387(

العللاقتبررلاالابهاضكتمانكونفلسهاابهاضالزوجةس!ولةأنويلاحنل(18م)

اصبابتنسيرلىالتوسعبمعععلا،اوللةمنهشصهاتعلوحلمالزوجةلأن

.الطلاق

نأفىالأرثوفى!لسالر،معند15/-الماد:صيعنالحكممذاوخعلفT()هه

افياتت-ي!هىاز"؟،رعقمشابىقا.اسسشرارالىjaiاداالاالطلاقيبررلاالاجراض

الاجهانى.يتملمولوالابهاضوصانل
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الحاقبهدفاىالقصدبس!وءذاكيكونوان،جسيمةماليةخسارة

.الةنحماءلتقديرتخضعأموروه!ه،الأموالبهذهالخسارة

3-Iالانجيالبينطوائفعئدلطسلاق

"طلة(:المميحىالدينعنوالخروجللزنماالتطليوجواز-ء39

مدنياتظاماالزواج(الانجيليين)البروتستانتطوائفتعتبر

الانجيلفىوردماتفسيرحولتختلفأنهاالا،فيهمقدسسرلا

حصرحالانجيللان،للحلقابلغيرالزواجانالىمنهمطائفةفتذهب.عنه

الطلاقاباحةاخرىطائفةرأتبعنعا،انسانيفرقهلااللىجمعهمابأن

تزوجمناقمنمتىلانجبفىالمحيحأؤواللحريعالزناحالةفى

اعتبرتوقد،للزناالطلاقاباحهمنهيفهمممازنافقدالزناعلةلغيرمطلقة

.الخ.الضطليقيج!يزروحىزناديانعهعنالزوجينا-دخروجاخرىطائفة

قواعدتحكمهم-طوائفهماختلافعلى-صرفىالانجعليينأنعلى

لايجوز"انهعلىالقواعدهذهمن18المادةنصتوقد،بهمخاصةموحدة

كانه5المحكمةوحلتالملىالمجلس(ى)العمومىالمجلسبحكمالاالطلاق

الآتيين:الحالتينفى(الأن

.الطلاقالآخروطلبالزوجينأحدزنىاذا:اولا

المسيحيةالديانةغيراخرىديانةالزوجيناحداعتنقاذ):ثانيا

.)!38!هالطلاقالأخراكأوجاوحلاب

يجوزمصرفى!البروتستانت)الانجيليينعندالطلاقانهذاومعنى

الدينعناحدهماوخروجالزوجةزنااوالزوجزناهما،فحسبلسببين

هاتيقمنكلفىالتطليقعلىيسرىانمنيمنعماهناكوليس،المسيحى

عندالتطليقعنالكلامعندمنهما-للفىاهذ-لرْانسبقماالحالتين

.هناكذكرناهماالىهذافىنحيلثمومن.الارثوذكسيةالطرائف

نميرألمعربينثلىالاسسلاميةانذريعةتطبيقعذدا!اللاق-359

المسلمين:

اختلافهمعندالمسلمينغيرالمصريينعلىالاسلاميةالشريعةطبقتاذا

،المنفردةبارادتهزوجتهيطلقأنللزوجأننجد،مثلاالملةأوالطائفةفى

،المنفردةبارادتهاتطليقهعندئذفتملكطلاقهافىزوجتهيفوضانوله

إقةالساالمادة،ىالمذ-لورةالثافعةالحالةكى+أنهعلىعددمم!1المادة،قنعى)!38،

.+ادسيصدينهءلىقيافىالزوجلصالحالابال!للاقيح!؟لا
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ويعتبرالزوجينباتفاقالطلاقيتمأنمنالاسلاميةالشريعةفىمانعولا

،-لذلكالأحوالبحسبلهمنهاخلعااولزوجتهالزوجمنطلاقاالاتفاقهذا

ولعيبهعليهاانفاقهلعدمزوجهامنتطليقهاالقاضىمنتطلبانللزوجة

معه6العشرةدواميستطاعلاضررابهاولاضرارهمنهالبر+يحكنلاالذى

الضحرعلىكلهوذلك،اللحاناوبالايلاءالشرعبحكمالمرأةتطلققدكذلك

.)093(الاسلامىالفقهبكتبالمفصل

عنيختلفالطلاقفىالاسلاميةالثصريعةمسلكانالو)ضحومن

لايجيزمنالمسيحيينمنانعرفنافقد.المسيحيينالمصريينيرائعمسلك

تبررد+.عينةولأسبابالقاكىبحكمثجيزهحنومت،*!بالطلاقالزواجانحلاا!

بعضها.حولاختلفوا

معغاموأحك،5الاسلاميةالشريعةأحكامبينالجوهرىالخلافولصا!

الرجلتعطىالاسلاميةالثريعةأنفىيكمنالمسيحيينالمصريين!ئرائع

طلاقفىالحقالمرأةتعطى!لما،المنفردةبارادتهزوجتهطلاقفىالحق

المصريينشرائعتحطىلابينما،الزوجمنبتفويضىالمنفردةبارادتهازوجها

الحق.هذاللمراةأوللرجلالمسيحيين

وبعدالقاضىبحكمالعللاقتقييدفىالمسيحيينثشائعنظرووجهة

للمرأةالرجلظلميمنعانشأنهمنالح!كمهذاأنفىتخلصلهمبرراثبات

الزوجينأهليدعوبأنللقاضىيسعحكماالطلالىفىللتفكيرفرحمةويتيح

-لكانفحسبالزو-ينلاحدالامرتركولو،الطلاققبلبينهماللصلح

لنا)1!3(يبدوفيما-الاسلاميةالثعريعةنظرووج!ة.ضىفر-نظرهـ،فى

بارادتهزوجت!ايصلقأنللرجلتركاذافوضىسيكونالأمربأنالادعاءان-

يطلقلافالرجل،الواقععنوبعيدبل،فيهمبالغادعاءهوانماالمنفردة

نظراوذلك،زوجهوبينبينهللصلحومحاولاتذلكفىتفكيربعدالاغالبا

فالحللاقآثارهفىالطلاققبلالرجليفكرلمواذا.اعباءمنعليه!ميلقىلما

لهالذىزوجهاذمةعلىالعدةمدةخلالالزوجةفيهتظلالأصلفىرجص

،ثاره3والطلاقفىحتماالرجلسيفكرالحدةهفهوخلالفيهايراجعهاان

واقعفىمشاهدهركماللصلح-لثيرةمساعىوالأصدقاءالاصلسيبذل-لما

اعتبارهإالزوجبيدييونانيجبالزوجيةبعاءمفتاحانولاشك.الحياة

سنةوتلك،عليهابالانفاقواملفعياالأولوالمسئولاالاسرةعلىالقوام

وسلطةعليها.قوامجماعةل!كليكونانلابداذ"نظامكلفىالحياة

بعدما.وما2ولصزهرةابو5بعدماوما649ص1-الهدايةنلاانظر).!3(

83!\ح!اك%!يةالأحرالوقاةونةالاس-لتابنافىذلكتفصيلوراجع،؟36(

Wإم!ما،دط%4ص NIA oo i.بد!ا
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بأنمقيدةهىاذ،مطلقةغيرسلعلةجعاعةعلىقوامأىكسملطة-الزوج

طلقاذاذلكومع،باحسانلهاوتعريحهبالمعروفلزوجتهامسا-لهيكون

-لمانسواءغهاالتحاونلايقبلزوجةعليهنفرضانيستساغفلاالزوج

رئيساىعلىنفرضانيستساغلا-لماتعاما،دبرربغيرأمبمبررطلاقه

فالطلاق،العملسيرلايضطربحتىلايقبلهمعاملينمعالتعاونلجماعة

الفوضى،هوالطلاقعمسيكونبل،فوضىيكونلنالحالةهذهفى

له،مبررهناكن0اذابالطلاقللحكمللقاضىيلجأبأنالزوجوتكليف

هىالعيوبفهذه،زوجتهعيوبلكشفالقاضوالىالزوجيلجأانيحنى

ولاالمرأةمصلحةفىهذاوليس،الطلاقلهتبررانيمكنالتىوحدها

كذلكالاسلاميةالئصريعةفىفلهاالزوجةأما،شىء.فىالمجتمعولاالأولاد

منالئمئغاياتتحققلامعهاالرجلحياةكانتاذاالطلاقتطلبأن

)هاكانطلاقهاالزوجرفضماذا،بالمعروفيعا!ثرهالاكانلوكعاالقواج

نانلاحظوهنا،لْطليقهافىزوجهاعنشرعالينوبالقاضىالىتلجأان

للمرأةيحقلابينماالطلاقمبررعنيساْلاندونزوجتهطلاقلدرجل

الرجلبينالتفرقةوهذه.القاضىلتقديريخضعبمبررالاالطلاقتطلبأن

تفضيلفيهاالعكسكلبلالمرأةعلىللرجلتفضيلفيهاليسوالمرأة

ستريحنىالطلاقمبررعنالرجلمسا!لةعدمانذلك،الرجلعلىنلرأة

الرجل،عيوبيكشفالطلاقعبررعنالمرأةمسا،لةبينعاالمراةعيوب

نأاراداذا-الوجلح!سب)ذ،الرجلعيوبيكشفأنيعغىلاوالشرع

القضاءيتصدىلنوعندئذالمنفردةبارادتهزوجتهبطلقان-عيبهي!عتر

يعنىلاالطلاقمبررعنالرجلمساءلةعلمن2على.الطلاتمبررعنللبحث

وبالنفقةالصداقبمؤخرالرجليلزمالثرعلأن،فيهمطلقةسلطةلهان

الطلاقعلىيصملاالرجلتجعلجسيعةاعباءوهى،والأولادللعطلقةا!قررة

الاسلامىالشرعانالملاحطومن،لذلكيدعوهالذىالقوىالمبررولديهالا

زوجتهخطاكانأمطلاقهفىمخطعا-لانسواء8الاعبماءبهذهالرجليلزم

منوغيرهالعيربهنوسترابالنساءرحمةوذلك،الطلاقالىادىالذىهو

.(TOM)-الطلاقدوافع

بهايشامعمى.!لد!كلفىاننعةالرجلعا!الفقها.بعغىا،جببل)393(

عيارأىأنهلا،ذرالايطلقهالمزمو،وكذا-لذانلافةأعطىفلاناانفيقالالناص

.(03،ص5-المنارتفسبرفىعبد.4-)فيها

!(.".:ا!ءهـةأحظم-17م)
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الثانىالمطلب

الطلاقثاوآ

:للطلاثالماليةغيرالآ!ار-لأثس

غيوالآثاروتضلخص.ماليةغيررآثارماليةآثارالطلاقعلىتترتب

يلى:فععاللطلاقالمالعة

تماللذينالزوجينتربطكانتالتىالزوجيةالعلاقةتنتهى(1)

الارثوذكسيةالماوائفعنا-النهائىالحكمتاريخمنوذلكالطلاقبينها

المطلقمن-للاأنالزوجيةالعلاقةانتهاءع!ويترتب،)3!3(والانجيلية

اللذينلإصالا-بواجبولاوا!ونةالمسا-لنةبواجبيلعزملاؤالمطلقة

زوجين.-للعلىالزواجيفرضهما

عندذ-لرناهالذىالتفصميلعلىرذلك،المطلقةعلىالحدةتجب(ب)

.العدةمانحعنالبهلابم

منخر2بثمخصيثزوجأنوالمطلقةالمطلق"نلكليجوز(ب)

قبلتتزوجلامثلافالمطلقة!13)ثالزواجمنمانعهناثيكنلمماجديد

وكانالارثوذ-لسالرومطائفةمنلمعةالمطأوالمطلق-لانواذ)،الحدةانقضاء

)5!3(ابداإلكبمديتزوجانلهيجوزفلامراتثلاصثالزواجلهسبققد

أرهن68و67وار؟وذكرمريان%7؟أرنوذكسأقباث68/63المادة،3!3،

اذاالعذلاقابصد14اببعاذسهاسىالطلقةالزوجةرتستسحيد.أرثوذ!-روم33وأرثود!سن

.بالرواجفصدتهقدكانت

الزوابمهذايجوز9اذهذ!لرت،ارثوذكسأقبارو6!6/ثالمادةأنويلاحغ!36،)ث

الحيهذاسنلوصسدور،الزواجمنكلضااأاصدهحاحرسانعلىالطلاقحكمنصاذا

محللانمومن،واجاليصريةيعمادرلأنه.الصامالنظاميخالفالزواجمنبالحرمان

العللاقجملتث!ريما!ممرأن-ضا.تاذا-الدممنيةوللسلطة،بزلكالقاضىيحكملأن

بندالزناوماخ.صبئفيعا72بندالطلا:مافعفىذ!لرناهماراجع-الزواجمنطنعا

صبق.فيما68

ا!رئوذكمىا!قباررعندبمصمو!الحكممذا،-لان.ارثوذكىرومr/ب3)5!3(

كماعنهعدلواومنهم602و502و71!ص3ثبابالصموىالمجموعانظر،مذىفيسا

1655ولأ638مجعوعتىفىذ-لرالمانعلمذايردولم323صاكانونيةابالخلاصةورد

صلص.
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الارثوذكسالسريانعندازواجاعليهايحرمزناهابسببوالمطلقة،وحكذا

.(Voklk)الارثوذكسالأقباطعندذلكفىخلافمع

شرحناأنأ-سبقجديدمنمطلقتهيتزوجأنللمطلقيوزهلل!ن

طوائفعندأنههوذكرناهماوخلامة،الطلاقمانحعنالكلامعندذلك

ولو،جديدن5بعطلقتةيتزوجأنللمطلقيجوزوالانجيليينالارثوذ-لس

فلاالزنالت!مةالطلاقكاناذاأنهغير،مراتعدةطلقهاأنسبقتد-دان

الارثوذبهسوالارمنالارثوذ-لسال!ريانعندبمطلقتهالمطلقزواجيجوز

علىآخرعقدواذا(NV)ذلكفىالأرثوذكسالاقباروعندخلافوهناك

طوائفعنديتزو-،،أنالسابقفلمطلقهاعنهماماتأوطلقهاثمافطلقة

،الزواجمنمانعاالطَلاق-ختبرلاالتىالارثوذ-لسوطوائفالبروتستانت

!لانادابمطلقتهالمطلقزواجعندهميجوزلاحيثالارثوذكسالارمنعدا

.ْبالطلاقأيضماانتىآخرزوانجاالطلاقبعدعقدقدأحدهما

بعطلعتهيضزوجأنلدطلمقفيهايجوزالتىالحالاتفىأنهويلاحظ

الجديدالزوجأنطالماالانسابعلىخطرلااذ،الحدةمدةانتظاريلزملا

السابق.الزوجنفسههو

لخضأنةواالرضاعةأصكامالطلاقعندتحكمهالأولادمصيرد()

قليل.بعد-سنراهاالتىالأقاربونفقة

:للطلاقالمااليةازفار-37؟

:يلىْفيماللطلاقالماليةالألارتتلخص

زوجتهالؤوجطلقثمم!ربلاالزواجتماذاالمسيحيينعند:المهز(1)

يكنلممامهرهافله!االمراةطلاقتمبمهرالزواجتمواذا.لهامهرفلا

.)993(المرأةقبلمنتيا1و)8!3(قهرىغيرالطلاقسيب

سبى.فيعا72وملابندىراجع،793و)693

فيه.الزوصلارادةدخلىلاالذىموالفهرلىوالصبب)8!ك!

المادةمنويفهم،أرثوذ-لساقبا!76/،7اولدةعليهنصتالحكمومذا)993

l W i VNوبس!ارْرمنIصشيان؟.1ؤ001مأيضاعليهونصتبروتستانتلأ

نا*!ةمع،بالهامش61!صفرت-فيقو633صسلامةاححدقارن)ارثوذكس

س!ببمدانما!9و8!الماد-ئنفىعلأ،والمنصوحىالزواجقبلالحاكثالفهرىالسبب

ردحلاتفات.معالارثوةسالرومعندأضاالحمبذااللونرلى(لدتطلي!قلاللبطلان

مندمم.التشربع
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دفعتها،التىالدوطةأموالالمطلقةتسترد:والجهازالدوطة(ب)

كماتستردهماانفلهاالخماصةأموالهامنفكلاهما،جهازهاتسترد-لما

الارثوذكسالسريانعندذلكومع،)004(الخاصةاملا-لهاسائرتسترد

جهازالمطلقاخدالمرأةقبلمنوأتياقهرىغيرالطلاقسببكاناذا

.)104(منهاأولادله!لانانلأولادهأولنفسهمطلقته

نهlعلىأرثوذكسأقبارو71/66المادةتنص:التحويض(ب)

وقد،الاَخرالزوجعلىبالطلاقلهحكملمنتعويضاوبنفقةالحكميجوز"

المحتاج،البرىالزوجلصمالحبنفقةالحكمأرثوذكسروم24المادةأجازت

للطلاقدفعالذىالامر-لاناذا8انهعلى)رثوذ-لسرومToالمادةنصتثبم

جسعصةاهانةالمسئولغيرللزوجنتجانمنها-لانطروففىوقعقد

المسئولالزوجبعلزوميةبالطلاقالصادرحكمهافىتقضىانفللمحكمة

.،تعويضبمثابةالمالمنمبلظللاخريدفعبأنالطلاقعنوحده

نأالأمرغاية،التعويضعننصاتتضمنفلمالأخرىالثراحْأما

منأولادلهاليسالتىالمطلقةالمرأةأعطتأرثوذ-لسسيان001المادة

راجعاالطلاقسببكاناذاالمهرئلثيوازىماعلىالصولفىالحقالمطلق

وعند.للمرسالمقدمةوالهديةمهرهاالىبالاضافةوذلكالزوجخطأالى

ي!صتبقىالطلاقحكملمصلحتهصدرالذىالزوج،نجدالارثوذكسالارمن

علىمبيناالطلاقيكنمالم(73م)،الآخراالزوجلهقدمهاالتىالمنافع

.(74)مالآخرلهقد!االتىالمنافعمنهما-لليفقدحيثالزوجينمنخطأ

.الطلاقأثارف!أوالتعويضنفىنصعندهميردفلمالبروتستانتأما

الارثوذكسوالارمنالارثوذكسالسريان.ثراذعانسبقمماويؤخذ

محددةماليةبمعارم-معينةحالاتفى-الطلاقحكمعليهصدرمنتلزم

للزوجتعويضبمثابةالماليةالمغارمهذهوتعتبر،المخطىءغيرالزوجلصالح

آئارمنالطلاقهذاعلىيترتبوماالاحوالتلثانىطلاقهلكن،البرى

المغارمهدهعلىالشرائعهذهونص.مثلاالزوجيةالنفقةمن-لالحرمابئعادية

للزوجتحكملاال!شرائعهذهانيعنىالآخرالبعضدونالحالاتبعضفى

هذاعلىيترتبوماطلاقهعنبتعويض"الحالاتهذهغيرف!ءالبرى

61موارنوذكسسريان-؟3موارثوذكسأرمن82و81مداجع)..ة(ْ..

اقبارو84/!7موراجعالط!قعديه،!اسالجسعانىبا!نضالظصةوصبروتستانت

القوجتالباخنةبقيتأولادمناككاناذاأنهغيو.أرثوركسروم33موارئوذ-لس

27/5791/نشى)قربيتهمفىليستححلها N653ص3عدد8سالاصكام!جموعة،.

ارنوفىكسى.صربان101!)104(
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منالبروتستانتطوائفعلىيسرىالحكموهذا.عاديةآثارمنالطلاف

تعويضفلا،غيرهاوعنالحالاتهذهعلىالنصعنلسكوتهمأولىباب

ثوذكسالارالاقباروعنداما.عاديةآثارمنعليهيترتبوماالطلاقعنعندهم

يجيزنصا-رأينامصا-منهعاكلثريعةتضمنتفقد،ئوذكسالاروالروب!

المادةنصانلنايبدو؟النصهذاقيمةفعا،الطلاقعندبالتعويضالحكم

الطلاقعندبتعويضالحكمجوازبيانعلىيقتصرذكسارثوأقباط71/66

وهذا.نفقةبمعابةسيكونالحالةهذهفىوالتعويض،بنفقةيحكملماذا

لفظفاستعمال،تعويضاوبنفقةالحكميجوز"أنهعلىالنصمنواضح

"il،2.ثنفقةبمثابةسيكونالتحويضأنعلىيدلالنفقةلفظوتقديم(.)

ذاتهالطلاقعنبالتعويضيتعلقلافهوأرثوذكسرومYoالمادةنصاما

الاخرىالاضرارعنبالتحويضيتحلقوانعاعاديةآثارمنعليهيترتبوما

الىالطلاق؟أدىالذىالزوجخطأعنالناشئة-ال!إديةوأثارهالطلاقنجير-

النصيحتبرمحا،العامةالقانونيةللقواعدوفقاعفاالتعويضيجوزوهذه

القواعد.لهذهتطبيقمجربمعها

العاديةواضرارهذاتهالطلاقبأنالقوليعكنالاساسهذاوصعلى

فىيعدلا،والجهازبالدوطةالانتفاعومنالزوجيةالنفقةمن-لالحرمان

فىبعحناهعنهالتحويضيستوجبضررا-المصريينالمسيحيين!ثرإئع

هوكمانفقةبعثابةالتعويضىهذايكونأنالااللهم،)304(القانون

71/66دةالمالنصطبقاالتعويضوطلب.الارثوذ-لسالأقباروعندالحال

عليبمالالهحكممنهوالطالباناثباتسوىلهيلزملا)رثوذكساقبارو

.ضوعافىلقاضىمتروكالتعويضهذاوتقدير،)،.4(بالطلاى

جهازهاعاسالزنالعلةامرأتهطلقمنيصلالارثوذك!الافباطفقهولى)2.ث(

2ثبابال!!وىالمجمولح)لاولادصاذلكنLوالامنها.لاد11لهيكنلمانمالهاانلت

8،69بعجمومتىالحكممذايردولم(NNثرقم38مسالةالقانونيا؟الخلاعة13رقم

يح!3اخاتوبا،بهبالع!أولىأنهنرلىعامنصومو66لألم1منصوردوانما55!1و

القافى.كدرهالذلىبايعويضأوبابفتةالحالةمذ.نىنق!

يذمبحيث4:صالئرقاوىجميلوظرن-58!عىلرجتوفي!ذلكترب)3.ث(

اسا--عاسالارئوذك!الاقبارركدللطلاقالاديلأالانرارعنباتحويفىالحكمجوا:الى

،يكون!بخعلنهالعلاقعنالمسنوا!تحديديتعللبعندءمالطلا:لنغلامالشىالبنا.أت

'تء7/66لأالماد-منيففماتنلاحظانناسير،بالعلى"قللحكىطبيية-سلةالتعويض!

عندممالبرلى-الز؟تيكفىأنه!وصهموظاه!،بالتحويخىبحكمفلابالنفقةحكياذاانه

المخعى،الزاجيلزمماليةمنارمعلىيح!لا،نلقهبشابةتموبف-أ،بنفقةلهيف!ان

له.بدفحها

الر-ععيرو:اذ.بالعلدثعلبهالمح!،مالزوجظاثمبتأتيلزم.!)ث.ث،
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خطأعنالناشئة-اداديةوآثارهالطلاقخير-الأخرىالأضراراما

للقواعدطبقاعنهاالتعويضطلبيجوزفهذه،الطلاقالىادىالذىالزوج

فمثلاةالمسلحينغيرشرائعفىخاجمىنصالىحاجةدون.الصامةالقانونية

أفراراتصتبرفضائععليهتترتبالطلاقالىأدىالذىالزوجيناحدزنا

الآخرعلىالزوجيقاحدواعتداء،عنهاالتعويضاليرىءالزوجيستحق

ءالبرىبالزوجاصاباتعنهينتجقداطلاقالىأدىمماجسيمااعتداء

الا-يرةالاضرارهذهعنوالشعويض.4()50وصكذ)،تحويضاعنهاويستحق

يبصزوبألتللىألثمخصيةالا-والقواعدلأالمدنىالقانونقواعدتحكمه

طائفته.كانتأياءهـطلبهانءالبرىللزوج

يجوز"أنهعلىأرثرذكسأقبارو71/66المادةتنص:النفقة(.د)

السريانوعند،الآخرالزوجعلىبالطلاقلهح!3لمنتعويضاو"بنفقةالحكم

ومنقهرياالطلاقسببكاقICIزوجتهعلىينفقأنا!لقيلزمالارثوذكس

الأرمنوأجاز)6.؟((99م)عدم!دبهلجهز!.1و-لان،المرأةجهه

بنفقةالطلاقحكملهصدرالذكىللزوجتعكىانللمحكمة"الارثوذ-لس

المصادرالحكمشالنفقةبهذهالقرصاءنويم!.الآخرالزوجلةيدفغها

بالطلاقحماذاحتماواجببالنفقةوالحكم،لاحقحكمفىأوبالطلاق

!75م)ثانيةمرةلهالممنوحةالش!ىتزوجاذاالنفةةوتسقط،للجنوق

بصدحتىالطلاقحي)"صدرالذىللزوجصستحقاءذاالنفقةدينويبقى

(76م)التركةبتححلهالذىالحد"الىينقصبىأنهغير،ا؟خرالزوجوفاة

المتسبببانهالزوجين"نعليهيحاكممنعلى"الارثوذكسالروموجبو

هذاكان)ذا،للاخرنفقةالمالية!قدرتهصبيدفعأنبالطلاقوحده

عنلمم-النعىاطلاقمن!اضحو!ا،خمهرياشب"الطلاق-لانؤلو،كنفقة)باتعوض

طجقحاالخعلانبوتيششرطاتخيثث7صالئ!رقاوىوجميل56!صفرجتوفبققادق

يحةتِانالى111بندرصالتهفىاسحاعيلامابويذمب.للتحو!ىالعامةللقواعد

الطلاقاتادىالذىكالمرضحمهـرىسبببهقامالذلىلبزوج4شباتحرالحكمتجيزالأقبارر

التيالمليهالمجالى:احكامالفقهبكلتبوردمابعضالىا!تناداعليهاملهحكمسواه

اليها.أشار

.5()tصءدجتو!تS 5 nذكر.السالفأرئودكسروم25المادةنمىأنويلا!عل

الرومعلىيقتصرلاا!كممذاأنغير،الافرارهنهعنالتويفقعلى!نصالمتنفى

فىيوجدولاالعاملأالقانونيةللفواعدتطبيقيانه،الأخرلىالصوانفيثحلبلالارثوفىكس

محه.!ناليماافنسيةالنصوص

عندالقانولميةالخلاسحة!ن12رقم28ا&الةنصتايضاالحكمهذاوعو،6.؟،

الارنوفىك!.IA-مبارو
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بف-اهالزوجينأحداصابةع!مبنيابالطلاتطالحكمكانواذا،محتاجا

بالهاحلاقتضى!،نلوكمانفقةلهيةدمبْنملزماالآخريكونالعقلية

زواجابالنفقةالمنتفعيعقدعندماالنفقةدفعملمتوميةوتزول،وحدهبسببه

بدفعةالنفقةقضاءويجوز.بالنفقةالمدتزمبموتتسقطلاومنما،جديدا

وخلاف،قويةأسبابلذلكوجدتا*افه،1الحقلهمنطلبعلىإضاءواحدة

!(؟2م)8،القانونعليهاينصالتىالاعياديةالنفقةقوأعدتطبقذلك

.)704(ا)طلاقبحدالنفقةلحكميتعرضموافلمالبروتستانتأما

الحكمتربط!لمالطلاقبمدالنفعةقررتالتىالنصوصأذهويلاحظ

النطاممنالعدةكانتهـولمامعينةأخركطبمدةولاالعدةبعدةالنفقةبهذه

يحقلهذأ6العدةفترةخلالزوجهاذمةعلىمحتبسةالمرأةو-لانت،العام

يسروماسائرالنفقةهذهعلىويسرى،المدة.دةطواللهانفقةتمالمبأنلها

.)804(أحكاممنالروجيةالنفقةعلى

الط-صائفاعند؟بالنفقةالحكمبجوزفهـل!،العدةمدةبعدأما

هذهفىوالنفعة)904(العدةبحدلمابنفقةالحكم%وازنرى،الأرزوذكسية

لعيشتأمينبحثابةهىو)نماء)041(-"ويضيةمفة5لهاليستالحالة

الزوجخطأالىرا-حاالطلاق-دانلهساءالطلاقاحكملهءسدرالذىالزوج

حكمعذيهصد،الذىأزو:!اعيع!!لتامينوكذلكقهرىلسببأمألاخر

.للجنونالطلاق

ويسعونهاالبئ!ا؟!الاضمالهحالةدىالزوجكلالمفقلأالبروتستانتاوجب)7.؟(

.،15م)ا!ارقةصنهسببموي!؟نأةفيسولوذاك(افارقة)

؟.0Vو،45مىالثرقاوىوجي!*.لأود!5صفرجتوبت)8.ة(

لتهمدةقحدبدمنخلتالنصوصأن-سىحيث653--فرجتوقي!قارن)!.4،

فىسنةاقصاماولممهفحسبالد-بنفعةفيحكليالاصلاميهْبالئصرب*الاستهدا!ىوالنفقة

المصيجة+اليهظكوالن!البراصاسعاىالجنوقصالةفىبالنفقةالضا.هنلديهمانعلا

.الانجرةالندقةلهذ.مدةيحدددلم

تعويعميةصفةلهاالفقةتأنيدىحيثةهثصالئرقاوىجميلقارن)041(

للزوتَضايجعيثا!لحا!انمويضعنبد*!حنبرماارنوذكىأتبام!71/66منعىلأن

لأنهالع!!لاابفعةعنبديلاالتحوضىجملالنصمذالأننظرمحلورايه..البرى

ملىاان-لعا-ذكرناأنسبق!لعا،نفتةبشابةالفويغىفكانالتعويضعلىالنفقةقدم

بسببكانسوا،بالمالاقعيهحكمالذلىالزوجعلواجاالنفقةجعلفىمطدتالنص

.قهرىبسببأملخنه
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انهتأمينبمثابةعندعمالعدةبعدلمابنفقةالحكمأنعلىيدا!ومما

الذىللزوجالابهاالحكمجازلمايضيةتعهصفةبالنفقةللحكمكانلو

الزوجل!أراجعاالطلافسببيكونانوبشرطالطلاقحكملهصدر

حكلمعليهيصدرذطبهاالحكمايضاجازولما،قهرىلسببلاالاَخر

سببخطأأخطأمنعلىالابهيحكملاالتحويضلأن،للجنونا)طد*ق

،المخطىءكصديكونأنيلزملاالحالةعتهفىبالنةةةوالحاكم.لغيرهضررا

يجدثمومن،منه-ط،بغيربالطلاقالزوجينن5يفاجأمنضدهوبل

نايؤ-لدومعا.حياتهع!!الطارىءالخطرهذاضدلحيثصهتأميناالنفقةفى

تأهينبمثابةوانهتعويضيةصفةلهليستالحالةهذمفىبالنغقةالحكم

لهالمحكومالثسخحىتزوجاذاتسقطالنفقةهذهأن،بهالهيحكممنلعب+!

تجبلا-لذلك،ال!الةهدهفىسقطتلماتعويضبمثابةالنفقةكانتولو،بها

كانمحتاجاللمضروربهالحكمضاتوكانتولو،المحتاجلةيرالنفعةهذه

المسي!يةالثصرائعبضتحكمأنالمستغربمنوليس.محتاجغبرأو

ذلك،العامةالقواعدخلانطءلى،للطلمقةأوللمطلقالطلاقبحدلمابنفقه

ا!!فوجىهمافاذا،الاصلفهـ!للانحلالقابلغيرالزواجتجعلانها

يثهتأمينمنمانعفلا،فيهلارادتهدخللالسبببانحلالهالزوجين

الحل.عبماافذلك،مخطىءغير(وكانمخطئاا؟خرالزو!علىبىالنفقةوالحكم

الحياةاستمراروفرضالطلاقرففىمنوايبصأخف،الفروضأسوأ

استحقتاذاانهونركا.)11J(أخرى!ئر)ئعبهتقضىالذىالمشتر!لة

نفقةعلىيسرىَءاتقديرهاعلىفيسرى،السابقالاسنأسعلىالنفقة

لتغيروتتغيربطبيعتع،قتةم!فتكونابعدفيماسنراهاأحكاممنالأقارب

.)413(الخ...الطرفينأ-وال

،العدتفترةبعدلمابنفقةالحكميجوزفلاالبروتستمانتعندأما

لانه،العامةالقواعديخالفأمرالطلاقبعدلاحدالمطلقينبنفعةالقضا+لان

هذايردوإنم،خاصنصمنبهللحكمولابدصحيحسببالىيستندلا

لرغبةاووجيناللاتفاقمتروكفالأمروبالتالىءالبروتستانتعندالنص

بالتطليق.لهيحكممن

بنةلةد11/132/9ك!ا،رثوذ!لسالأقبا!لطاتةالماسالمجاسقضىاوليت4،لأ)1

.7011بندإخهر-افىاسماعيا!اما-ا-بالساحاتجهابسببزوجهامنطلقتلز!جة

دبا+انعد-!-داخبنالمعالأتالزأ-ثنؤغةماح!طالحالةهذهفىىتولاث،)12

للاخر.زدجاأيهما
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عدةفىاحدعماثوفىاذاحتى،والمطلقةالمطلمقبينفيراثلا(عى)

.(ث)13الطلاقوقوعشذالآخرعناجنبيايعتبرمنهصاكلالانالمطلقة

رذا!ر!نعلىالاسلامغالثصربعةتطبيقعندالطلاقآكلار-389

..؟ا!سلمين

نجد.المسلمينغيرالممريينعلىالاسلاميةالشريعةطبقتاذا

ا!تى:

l؟ئنا.يكونوقدرجحيايكونقدالطلاق:ولأ

نأءلى!2!1ل!هنة25رقمنونالظمنالخامسةالمادةنصتوقد

والما*قالدخولقبلوالطلاق،للثلاثااكعلالارجيايقعطلاقكل"

!2!1(لسنة)25القانونهذافىباشْاكونهعلىنصوماء(الخلع)مالعلى

الرجعىالرالاقمن!للشالمطلقةوتعتد.،03!\لسنة35رقموالقانون

الاسلاهية.بالثصرلِعةالمعرونطالتفصيلعلىالبائنوالطلاق

الطلةاتعددينقصبل،الزوجيةالعلاقةينهىلاالرجعىوالطلاق

خلاا!عصشهالىمطلقتهيعيدانللمطلقفيهويكونالزوجيملكهاالتى

هـراليايدفعأنودونجديدازواجاعلإ!ايعقدأندوثالعدةمدة

العدةها-ةخلالتتزوجانرجحياطلاقاللطلمقةيجوزولا.4()؟اجديد)

للطلاقءؤجلاكانأذاالمهرجلمةالرجعىبالطلاقيحلولا،أخربشخص

وأالمطلقماتواذا،العدةمدةازوجصِةانففصهارجعياالمطاقةوتستحق

منالعدةمضتقاذا.المتوفىمن!عاالحىورثالعدةأثناءرجعياالمطلقة

باثنا.الطلاقاصبحمراجعةغير

فىببقىأنللمطلقةأفغير،الزوجيةالعلاقةينهىالبائنوالطلاق

كانواذا،ادةاصذهخلالالنفقةحقو)ماالعدةمدةخلالالزوجيةمنزلط

جاز(صغرىبينونةبائناويسمى)طلقاتلثلاثمكملغيرْالطلاقهذا

زواجابرضاعايعقدانبشرطولكنعصمتهالىمطلقتهيعيدانللمطلق

طلقاتللثلاثمكملاالحللاقعمذا-لانأذاواما.(ث)15جديدوبههرجديدا

فالعلاة!،جديد-وا!بفيوالعدتمدةخلاا،زوجته*اجعةالزوخيحلكولا،413،

هِ!!0القاخىمنبح!3-د:،ءو،المسدمينعندالائنبالطلاقائ!بهالممبحينعد

الرجعى.الطلاثيحرفونلا

4اقياْأوبهدخولأوراجعئاكثوله.بالفحلأوالمنبإبالقوا!الراجعةوتتب)14؟،

!ا.-لتقبيهالدضا!مقدماتtْلهـ

ثَكااتإ.برا.جديد+!للأئاتلخ!ثا؟اجهاكاتالجدإد؟ا!افيتمناذا)415(

.-ةلأولا؟جهاى
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فلا"-لبرىبينونةبائناالحالةهذهفىالطلاثويسى)الرجليملكهاالعَئ

ثمبهاودخلآخرعليهاعقداذاالاعصمتهالىزوجتهيعيدأنالمطلمقيعلك

انقضاءبعدالسابقلزوجهاتجلوعندئذطلاقبينهماحدثأوعنهامات

البائنبالطلاقويحل)416(جديدازواجهاعليهايعقدأنوبثعر!عدتها

ماتواذا..للطلاث!ؤجلاكاناذاالمهرمؤ-ل(-لبرىأوصغرىبينونة)

المتوفى.منهماالحىيرثفلاالعدةأثاءبائناطلاقامطلقتهعنالمطلق

طلقتاذاادعيحيةعلىعدةلاالسابقةالأحكاممناسعيناء:ثانيما

ذلكلهاتجيزالدينية!شريعتهاكانتاذا-الحنفىالمذهبمنالراجحعلى-

رحمها،تستبرأحتىبفاالدخوليحللاأنهغير،طلاقهافورزواجهافيجوز

انقضاءبعدأو،4(اV)عدتهاأثناءنفقةالدميةتستحقلاأيضاولهذا

رضاعأجرةتستحققدمنها،الاسلاميةالشريعةأحكاموفق،العدة

الكلامعندسنرىكما،مطلقهامنلاولادهانفقةتقبضقدكما،ضاثةأر

.الاولادحقوقعن

الثسيعةتطبقء:دطلاقهاعنتعويضاالمطلقةتستحقهل:ثالثا

طلقاذاويضبالفالحكميرىمن(1A)4هخاكنجالنزاععلىالاسلامية

فىمتعسفاالحالةهذهفىيعتبرأنهاساسعلىمبرربغيرزوجتهالزوج

يضالفويستوجبخطاالحقفىاستممالوالتعسف،الطلاقفىحقهاستععال

نرجبئأنناغير.بالمرأةيضرالطلاقانشكولا،الغيرضررفىتسيباذا

الاسلاءية،الشريعةأحكاموفق،ةالمطلقأنالىيذهب)941(آخررايا

أساشعلى،مبرربلأالزوجطلقهااذاحتي،طلاقهاعنتعويضماتعتحقلا

،الطلاْقعندماليةبمغارمالزوجبالزامت!خفىالاسلاميةااثسيعةأن

ولو،ءمخط!غيرأمطلاقهعندءخطئاكانسواء،العدةونفقةالمهر-لمؤخر

9وجأءلاعفتاالطلاقعندبالتعويضالحكمالىتتجهالاس!ميةالريعةكانت

)J411نزوجهالوحتىالطلعاتععدمنالباقىيرالحالةمنىنىللزوجبكونولا

ماتاوسقهاثمبهاودخلطلاودابعد؟خرجتتزهِافىاأماالدضلاقبلسعهاثمأض

.جديدةطلثاتنلاثالحالةمدقىللزوجانبهقالمممولالأول:وجهاالىعاثتئمعنها

16/9/"66فيوايضا621/66الضية6/3/67فىالأبتدائيةالعامرة)417،

.2633/65التعيلأ

،353صالزوجيةضوقاستععالامدىعنرسالتهفىالسعيدمحطفىالسعدة،)18

قط73صنةlitا!عضيلأ2/23ْ/58القاهرةواستتاف344صرسالتهلىاساعلواهاب

.8لاهص8ع93صالمحاماة-

واشئاف،16؟صذحاكهمصطفىفىسدبالهامش9،ثائرتاوهـصجميل)416(
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الماليةالمغارم.ء!أنعنفضلا،لطلاقهمبرراأثبتاذاالمغارمهذهمن

فلابعبررالطلاق-لاناذاعماالبحثأنجانبالى،التعويضعنتفنى

وهوالمطلقينأساريكشفبالتعويضفيقضيمبرربغيرأوبتمويضيق!ي

مسيحيةالزوجة!لانتاذاأنهعلى.043()صلاميةالاسال!صربةبهتعمحلاما

مهرتصحتحقذانهابهاالخوةأوالدخرلبحدطلقتثممهربلاوتزوجت

طلقتهذهواذا)421(طلاقهاع!الاسلاميةالسزيعةأحكامطبقتاذامثلها

المتعةلهافتجبمهرلهايفرضأندونبهاالخلوةأوالدخولقبلالزوجة

طلقتمانعليكمجناحلا+.تعالىلقوله(القاضىيقدرهتويضوهى)

قدرهالموسععلىومتعوهنءفريضةلهنتفرضواأوتعسوهنلمماالنساء

هذهتزيدولأ(ITT)ءالمحسنينع!حقابالمعروف.تاعاقدرهالمصنتروعلى

تيفة.أبىعندالمثلمهرن!مفعلىالمتعة

طلقها،اذازوجتهبتمويضالزوحتعهدالنقضمحكمةأجازتوقد

الطلاقعندلأحدهمايدفعمعينتعويضعلىالزوجيناتفاقأولىبابومن

يخالفالاتفاقوذلكالتم!مصهذابينما،)423(العاديةوأثارهالطلاقلمجرد

0)ثالاسلاميةالثصريه،ْأحكام ) EYضررالمطلقةأوالمطلقأصاباذاأما

عنالتعويض!طلبيجوزفعندلْذ"الماديةوآثارهالطلاقمجردنحيرآخر

.(مدنىا؟2م)المدنىنشالقالقواعدطبقا،ا!ررمذا

:8591لسنة009أقانونفىللطلاقأخرىةارآ-م!رر138

بشأنالسابفةالاحكامالى85!1لسنة001القانونأضاف

فى:تتلخصأخرىأحكا"االطلاقآلْار

زواجه!عندتعلمالزوجلأأتأضاففىتد.denصوجمعةخاجى18/13/57شالقاصرة

فذلا!الطلاقوقوععندلتضررماو!للاالمبررباثباتلهالزامدونطلاقهافىزوجهابحق

اشععااعدمعلىللزوجا!لداهايحممنالمبورانباتعنالحجزعندبالنعويف!الحكمانعن

.الطلاقفىضه

االأ-ارقانونالأيرة!ابخافي،ججه؟ناقئة؟لكتفميلراجعث()03

.لا13-135ص8591ووالنضبا

بالهامثس.045مىانرقا،ىجميلث()21

.288و287صا-كئيوابنففسيروراجعالبقرةصدرة236أياث()33

مذامنوكنا-116عى8-الفانونيةالقواعد.جعوعة62/291/.ثنضى)433،

يحةلثومخالمتهفىلك!النااتضحغ.امتابهذامىافسابقةالطبعاتلىالرالى

الاسلا!ية.

ا،الاحوا،قانونالا!رةكتابنافيعليماوالردالنقفىمحكمةحججراجعث(2)ث

IصNAAD!الدضية I - IVY%.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-368-

عنالزوجاخفاهاذاالا،ايقاعهتاريخمنالطلاقامثارتترتب5:أولا

منالاالاخرلىالماليبماوالحقوقالميراثحيثمنآثارهتترتبفلاالزو%ة

بالمادةمضافة92!1لسنة5؟قانون1/3مبهرر5م)"بهعليهاتاريخ

،والطلاقالمطلقةاعلاميتطلبالحكموهذا(8591لعشة001قانونالابرلى

المطلقكل"اوجبتالتى2و1فقرتيهاقىالسابقةالمادةعليهنصمتماويو

الطلاقايعاعمنيوماثلاثينخلالالمختصالموثقلدىطلاقهاشهاديوثقان

.علىكانتحضرهلمفاذا،توئيقهبحضورهابإلطلاقعالمةالزوجةوتعتعر

نسخةتسبيمثقالمروعلى،محضريدكللشخحمهاالطلاقاعلانابلوثهني

يصدوالت!الاجراءاتوقق،عنهاينوبهناوالمطلقةالىالطلاقاضهاد

53قانون3و/1مكرر23المادةنصتكط005العدلوزيرمنقراربها

"يعاقبأنعلى85!1لست001قانونالاولىبالمادةالمضافة!2!1لسنة

واجنيهمائتىلاتجاوزوبغرامةاشهرستةتجاوزلامدةبالحبمرالمطلق

بالمادةعليهأْالمنصومرالاحكاممناياخالفاذا،العقوبتينهاتينباحدلى

ادلاذاذاتهابالحقوبةالزوجيعاقبكعا)425(القانونهذامنماكررا5

زوجاتهاوزوجتهاقامةمحالأوالاجتماعيةحالتهعنصم!يحةغيرببيانات

الموثقويعاقب.مكررا11المادةفىمقررهوم،خلانيعلىمطلقئهأو

بأىأ-لاذاجنيهاخيسايهتجاوزلاوبغرامةش!،رعلىتزيدلامدةبالحبس

وقفهأوبعزلهالحكمأيضاويجوز،القانونعليهفرضهاالتىالالتزاماتمن

3ءكررا/33م)سنة.".ت!،وزلا،دةععلهعن ، N291لمنة5؟قانوف!)

.85!\لسنة001قانوجالاولىبالمإدةالمفنافة

الاسد*مية.امريعةاتطلبهامربهالزوجةواعلامالطلاقوت:ثيق

الزوجةعلموقتمنالاالبائنأوالرجعىالطلاقآثاركلترتبعدمأما

غير"زوجتعنالطلاقالزوجاخفاءعندجزاءالاسلاءىالفة،فىنعلمفد"ولم!

فلامثلاالميراثأءا.الطلاقبحدوثالزوجاقراروقمتالىالعدةبدءتأخير

ب،.محلل!؟،!ة!اذافيهرثةفلرتة1?1امثصارمةأشا!ور"-نتأخيرهيجوز

(TOث)الحكممذاوتطببت

.الطلاقايفاعمنيومانلانين

اولدلأبئ،يعاقبفلا،مصلقته

خالفاذاالاالمطاءتيبقبلا

ببيانادلاذاالمصلقلاالروخ

.الزوجاتلتمددالتطليقعا!

بدهاوماإ.1-ء8!1دصا

خا:ا!4فاشذات،اديوثة!لااذاالاالمطلقعقابء!ماديؤدلى

.4ا!امحلءنصحيحغيرببيانللحونقا&فىتأثلىازاا،،

!؟سرا/\23الحادةنصو،فيلكابطلقتلزملامكررا5ة

61TT.مكلورا5المادةاحمكام ; All2/افبفهىسكررا.-

NN:لافعلىدحيحغبر ; Allِإص!الأ-كلة؟مذه.رامكى-

كأ-"انىإ.االا-*اتوقانوالا-سةكحاتاك!ذلكتفصيلرا-ح
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وضعيمكنكانالمطلقةواحماية.بونقهتعلمأندونعدفهاانقضاء

يعلعهاأندونعدنهاافقضاءبعدمطلفتهعا!ثراذاللمطلقالشرعيةالعقوبة

.)26،(الغريبالنصهذاوضعمنبدلا،بالطلاق

فقد،معينوبقدرمعينةضروطتوافرعندللمطلقةمتعةتجب:ثانيا

001بالقانونالمضافةاي2!1لسنة25نونالظمنمكررا18المادةفصت

طلقهااذا"صحعحزواجفىبهاالمدخولالزوجة"انعلى85!1لسنة

متعة،عدتهانفقةفوقتستحق5قبلهامنبسببولا،رضاحادونزوجها

وظروفءوعسرايسراالمطلقحالوبراعاة،الأقلعلىسشتينبنفقةتقدر

المتعةهذهسدادفىللمطلقيرخصأنويجوز.الزوجيةومدة،الطلاق

.،أقساملعلى

منالتخلصسبيلفى-المطلقيحفز-السابقالضحوعووالنص

مطلقته،جهةمنبسببكانالطلاقأنيثبتأن-المتعةبهذهعليهالحكم

الاسلاميةالشريعةجعلحكمةمعويتجافىالمطلعةعيبيكشفماوعو

حتىالماليةالطلاقابمغارمالزامهمعأسبابابداءدونالزوجبعدالطلاق

فىتتلضالتىالحكمةتللبي،الزوجةجهةمنبسببالطلاقكانلو

لاماوهو،العائلاتأسراروسترعيوبهاتكشفأنمنالمرأةعلىالحفاظ!

.(ث)27الذكرسالفالنصتطبيقعنديتوالْر

;NA)أوجبت:ثالثا A L5نونقاثالثامكرراV92!\لسنة

لصغارهدميىءأناطلقالزوجعلى855!1لشة001بالقانونالمضافة

مدةخلاليفعللمفاذا.اتسبا!شقلا!س!ن،ولحاضشهممطلقتهمن

مدة،المطلقدون،المؤجرالزوجيةمسكنشغلفىاستمروا،العدة

المطلق،الزوجحقمنكان،مؤجرغيرالزوجيةمسكن-لانواذا.الحضانة

.العدةمدةانقضاءبعدالمناسبالمستقلالمسكنلهموفىاذابهيستقلأن

لهايقدرانوبينالزوجيةبمسكنالاستقلالبينالحاضنةالقاضىويخير

فللمطلق،الحضانةمدةانتهتفاذا.ولهاللعحضونيقمماسبصسكنأجر

قانونا.بهالاحتفاظابتداءحقهمنكاناذا،لأدهjأمعللمسكنيعودأن

كتابنافىذلكتفعسيلراجع)426(

.6138!-مرط

والافتقاداتالنص-جراجعث،)37

.134-134ص8591ولاثمضية

1685صالنمضبهاالاحواوكانونا،صرة

الاحواله:قانونالاسرة-لتابنافىاليهالمو!ة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مسكنحيازةبشأنمنازعاتمنيثورفيماقراراتصدرأنالعمامةوللنيابة

فىغريبالنصومذا،فيهاالمحكمةت!بلحتىاليهالمشارالزوجية

الذىالنحوعلى،الاسلاميةليثصريحةومخالف،تطبيقهفىغريب،صيالمحته

.(HA)الشخصيةالأحوالوقانونالاصرةكتابافىت!ميلاشرجناه

.!16-158ص8!افىررمذا-لتابناراجع)428(
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التالثبئالَا

الأقا!بونفقاتالأولادحتوق

ا!ريينالممسيحيلينعند

*أولا!مل

الأولادضوق

Iلاولاللررم

والتبنىالنسعبثبوت

JوOIالمعح!

لبوتالنسب

الئمسب:كلبوتكللىتسرىاثىالشريعة-913

وj"بهورفعتالمسلمينغيربينالنسبثبوتعلىنزاعثاراذا

قواعدفان-)1(حياعليهالمدعىالابنأوالأبيكونوفيها،مستعلة

المنصوصتطبيقهاشروولتوافرعندالنزاعغليتسرىالطائفيةالرائح

ثبوتدعوىرفعتاذاأما،(C)55!السنة462مرقالقانونفىعليها

الابيكونوفيهاالميراثوتوزيعالوارثهومنتحديدالىللتوصلالنسب

تححيلفيهاوليىحياعليهالمدعىيكونانمستقلةالنسبدموىسطعلنررو)1(

.782ص2!17سالأحكلام!جموعة03/3/66نض.الضيرعلاللسملا

.التانونهن!ملأ6بالمادةعطوذلك)2(
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5)3(عليهاالاسلاميةالشريعةأحكامفتسرلىميتابنسبهالمدعصالأبنأو

توافرععمعندالنسبثبوتدعوىعلىالاسلاميةالشريعةأحكامتسرىكعا

متحدينغيرالنزاعأطراف-لانلوكماالطائفيةالثصرائعتطبيق!ثرو!

الطانفيةالثصرائعهذهفىنصوجودعدمعندأيفعاوتسرى،ملةأوطائفة

الا-والمصائلفىالعامةالثصريعةهىالاسلاميةالشريعةباعتبار

ءث)،(.مصرفىالعمخصية

الميريين:المممهحيين1دثرائع!النسبلبوتأحكام-014

الطواذفوكذلكالارثوذ-لصرالرومعداالارثوذكصىطوائفنظمت

الارلوذ!لىالرومطوائفاما،عندهاالنسبثبوتاحكاممعظمالكاثوليكية

الثصريعةاحكامعليهاوتسرىلذلكتنظيماتضعفلموالبرودستانت

مصر.فىارصصخصصيةالالاصمسائلفىالعامةالشريعةباعتبارهاالاسلامية

باحدعندهايثبتالنسبأنالطائفيةالثصرائعتنظيمصروي!خذ

-ْحظ!لا.ت..-ثطريقين

الولديولدانبمعنى،الزوجيةفراشءلىالولادة؟الآولالطريق

الزوجية.فراشجملىأبيهمنأمهبهتحملأنامكانفيهايتصررظروففى

ا،تية:الشرو!توافرعندالظروفهذهقيامويفترض

يكنلمفاذا.الولدأبوىبينحصحيحزواجعقبهناكيكونأن(1)

يثبتوقدالطريقةبهذهالنسبيثبتفلاينهماكصحيحزواجعقدحناك

بعد.فيماعنهاسنتاكلمالتىالاقراربطريقة

وف!ترة.معينةفترةخلالابيهمنبالولدالامحعليتصورأن)ب(

علىأشهرسعةهوالادنىفحدها.أقمىوحدأدنىحدلهاهذهالحمل

شتوجمذا،الاسلاميةالنريعة؟حكاموفهتيتمالوار:مومنتحديدلأن)3(

.36Iص1-الفانونيالقواعدمجعوعة/6/42%8فىالنضىمحكع!

VATالأصكاممجموعة03/3/66نقفى)ث، o Y r NV e.
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بينالمشتركةالحيةفيه.أعيدتالذىالوقتمنأوالزوا:عبدهمنالاثل

بعدأش!رعثصرةهىالحملمدةو(قصى،جسمانباانفصالهمابعدالزوجين

الأرثوذكسميةالطوائفعنداجسمانىاالانفصالبدءأوالزو)ج)نتهاء

والقاعدة.الاحوالطجميعنجىيوماثلاثونالشهرويحتسب)5(والكاثوليكية

يثبتلأللحملمدةاْقصىبعدولدأوللحملمدةأدنىقبلولدمنكلأن

الؤواجبدءمنأشهرستةقبلولادتهلأن)1(الطريقةلهذهوفقانسبه

يدلللحملمدةأقصبعدوولادته،الزواجقبلبهحملتأمهأقعلىيدل

وأالزواجقبلبالولدالمرأةوحمل.الزواجانتهاءبعدبهحملتانهاعلى

فراشعلىبهتحمللموبالتالىلهازوجمنبتأتلمأنهايعنىبعده

النسب.يثبتفلاالزوجية

علىقرينةهىانطالثصروطبهذهالزوجيةفراشعلىالولادةأنعل

للواقعهمخالفةالقرينةممذهتكونوقدزوجهمامنبالولدحملتالمرأةأن

منعلىيقعوبالتاله،المرأةولصالحالولدلصالحالقرينةهنهتقررتوقد

..ثفيهأوالنسببانكاريسمىس،وهوء)7(يدعيهمااثباتعبءخلافهايدعى

خذيقلانفب،أوالزوجيةفراشعلىبهأتىالذىالولدنسبوانكار

منحعلهااستحالةأوآخردممخىمنبالولدالمرأةحملثبوتبعدالابه

الحمل.مدةخلالزوجفا

،)8(زناهااثباتيعنىآخرشخرفنبالولدالمرأةحملوثبوت

بادعاءيتمفلاالحملمدةخلالازوبهامنالمرأةحملاستحالةثبوتأما

ذلكيتموانمماالححلمدةخلالالجنسىالاتحعالعلىقدرتهعدمالزوج

أشهربعثصرةاْلولادةعلىالسابقاليومبينالفترةفىأنهالزوجشبتبأن

بزوجتهيتصلأنمادياعليهيستحيل-لاناشهربستةعليهاالسأبقموالير

بسببأوالسجنفيوجودهبسببأوبينهماالمسافةبعدبسببسراء

J°،يجوذوعندممأرئودكسسيان3؟1و136موأرئودكساقبادد82بر8لأم

وانظر.الأطبا.بشهادةومنشهراضنرستةالىاشهرالشرةالحعلمدةالصل!خطيان

كاثوليك.اقبا!3ءورسوليه;اراد401مروارثوفىكسأرعن9"و،"م

.سثرىكماالالداربطرعللأيثبتو!د)ث!

.61صنلألألا،ا!ية21/6/64لىالابنهانيةالفاهرة)س

لتىالذدادبوتا!رئوبهمب!ا!رمنعنديكنىو،ارثودكسالبارر598يرهم)"(

..؟387)بيه2!نالولدولاتافيالأمكضانيبملايلالضب

؟امبر؟آهثام-لأ8بمإ
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قهلالمولودالولدينفىأتللزوج.ليسأنهعلى.)!(الحوادثق5حادث

حاملا-لانتذوجتهأنيعلأمكاناذاالزواج"اريخمنأشيرستةمضى

نأيحتملاذ،عنهاالتبلبخحضراوالولادةعنبلخقدأو.كانالزواجقبل

حملاْوبالولدا!-ارهضفيففِالحالات!ذهفىواقمطذىالymيكون

إيناجتماعح!وا!ثبتاذاكذلدُ،)01(إ"الضىضىاقرارهعلىذلك

فامن!زل!س!كأفىبالاقامةقرارلص!ورابتعادهمامدةخلالازوجينا

قبلأوالقرارحذامنأشهرعرةمكىبعدلدبِالمرأة6لتوطلاقدعوى

اةالحب3وعودلمحالحصأوالطلاقدعوى:فضتاريخمنأشهرستةمى

.)111النسبنفىدءكَأىتةبلفلاالزوجينبينالمشتركة

الزوج"ن)12(الارثوذكسالاقباطعندالنسبنفىدعوىوترفع

تاريخمنأوخائباكاناذاعردتهتاريخمناْوالولادةتاريغمنشهرخلال

قبلوفاتهعندورثتههنترفحكما،عن!أخفيتقد-لانتاذابالولادةعلمه

التركةأعيانعلىيدهموضعتاريخمنثعهرخلالالسابقةا(واعيدانقضحاء

فيرفع)13(الارثوذكسالارمنعندأما.علبهااليدوءمعفىمنازعتهمأو

ؤفىضأئباكانفاذاالولادةتاريخمنشهرخلالالنسبنفىدعوىأزوجا

تألهكانالطفلولادةعنهأخفيتواذا؟الولادةتاريخمنضمهرفيخلال

الاخرىالحالاتفىأما.الغشاكفعافن3شهرفيخلالالدعوىيرفع

الا،النسبنفىدعوىلرفعمحينمبحاديوجدفلاالاخرىالطوائفوعند

اقرارأنهعلىمدةعليهاالسكوتيحمللاحعىبهاالتعجيلينبغىأنه

بالنسب.ضمنى

نفيه.بحدفيهيرجعأنالنسبنفىلمنويجوز

بكونأ!كذلكوتشترولأرئوذ-لسعريان1ث2وارثوذ-لسأقباول86/84م)6(

68و8دالموادوانظر.المعقولةالمدةعلىفييدطأعهبطتفيالجنينتاخرعلىدليلمناك

الاتعسالاستحالةاثباتيجوزوعدممكانوليكاقبارر43موارثوركسأرمن!8و

.الزوجأصاب!لحاهةبالزوجة

الولدولداذا!لذلكعندممالنمسبنفىيجوزولاأرئوكساقبا!ا!/86م)01،

كذلكوعددهمأرثوذ!لسأرمنولموانظر،صطالمهعلىحلاطاللحياةقابللمحيرأوميثا

الشهادةاششلتأوبن!سهشهادتهووقعالطفلعمادالزوجضراذاالنسيدفىيجوزلا

بانزواجالزجلكلفا؟االأرنودكصيانJ-اوعند.ايوةيعيستعليعلابانهاشارهعلى

لدلد.lنسبينفىانلهيكنلمبكارتهاالتضالثىالعاملبالبكلر

AVما(الأ / 1C!ارثوذكى.اقباح

ارنوذكس.أفباعلى5!/09و98لم،39لأ،21

.لوبوسلطي.،ء132(
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شخصأقراذاالنسبيعبت:بالاقرارالنسبثبوت:الثمانى))طريق

وصادفهأمهفلانةأنأوأبوهفلاناأنشخصادعىاو،لىابنفلانابأن

عاقا!بالغمنصدراذاالابالاقرارعتدلاأنهغعر:ذلكعلىالاخيرهذا

ياكونوأن،النسبمجهوللهالمقريكونوان،اليهالانتسابيرادرشيد

يكوقبأنيسمحالسنفارقيكونانأىللمقرلهالمقريولدأنالاماكاتفى

ثبوتأمكنالعلاثةالئروطهذهتوافرتفاذا،)؟\(للمقرابنالها،تمر

يئناحداهاأوالئصروروهذهتخلفتاذاأما)15!المقرمنلهالمقرنسب

علوم5لهالمقر-لاناواليهالاننسابيرادمنغيرهنمثلاالاقرارصدر

فلامثلافقطسنواتبعشريص!رهأوالمقري!برلها،قرساناوالن!سب

.الاقراربهذاالفسبيثبت

والاقراربالبنوةالاقرارغيرتعرفلاالمسعحيةارئصرائعانويبدو

فلابالأخوةالاقرارأما،للغيرالنسبتحميلفيهليساقراروهو،بالأبوة

الاللاخالنسبيثبتلالانهللغيرالنسبتحععلفيهاقراروهوتعرفه

لأبعههثبوتهبعد

أبلغلوكماممنياةيكونوقد.حريحمايكونقدبالنبوالاقرار

الارثوذ-لسالاقاكلافترضبل.عنهالتبليغضرأوولادتهعنالطفلوالد

زمنكاناذاالاغعصابأوالخطفحالةهىمعينةحالاتفىالاقرارهذا

وأالاحتيمالبطريقالاغواءوحالةالحملزمنالىيرجعصولهما

وأخطاباتوجودثعوتوحالةبالزواجالوعدأوالسلطةباستعمال

بالأبوةاعترافهتتضمنعليهالمدعىالابمنصادرةأخرىمحررات

مدةمعاعاش!اقدوالأمعليهالمدعىالأبكاناذاماوحالةصريحااعترافا

قدعليها،دعىالأبكاناذا!اوحالةظاهرةبصفةبعنمهماوعا!ثراالحمل

.)16(لهوالدابحمفتهذلكفىاثشركأوعليهوالانفاقالولدبتربيةقام

ارثودكس.صريان3،1وبهسارثواقبارو69ابر10و1.9/ه.ما()ة

5(S،الثهودلسماعذلكبعدمحلولاIII91/6/63دضى-فىلثالمحكمةرات

لأن،صلور.بحدالننىيحتمللابا!بوالاقرار.W'ص2ث1ثصالأحكاممجموعة

فسبهيئبتأنلىلهالمقرحقبهيتعلق،الاقرار،يسمعفلاالاقراربعدانكارايكونالنفى

تحررانببطلهلاك!ا.ابعلالهفىالزفى-انايصدقولاالزنامنهكونبهوينتفىالمقرمن

52ميالاصكاممجموعة9/1/1674ناتى)اضهربئلاثةالولاتبعدالزواجوئيقلأ

.،123مى

jدكس.ارللبا!6l.؟لم\.لأم،%)6
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الأبفاقرار،غيرهالىتتعداهلاالمقرعلىمقصررةجةوالاقرار

.)17(بالعكسوالعكسالأبعلىالالهتأثيرلاالأماقر)ردونبالبنوة

قبلبهرزقشرعىغيرولدببنوةالزواجأثناءفىالزوجينأحدواقرار

ولاالزوجبهذايضرأنلهيجوزلازوجهغيرآخرشخصمنالزواج

ينازعأنشأنذلىلكليجوز،.)18(الزواجذلكمنالمولودينبالأولاد

.)!1(لهاالولدادعاءشفىبالبنوةالأمأوالأباقرارفى

لا-الأخرىالطوانفخلافعلى-الأرثوذ-لسالأرمنأنويبدو

لا"أفهعلىعندهم29المادةنصتفقد،بالاقرارالنسبثيوتيجيزون

.،انطبيعيةالبنوةاثباتيجوزولاالثصرعيينالأولادبغيرالكنيسةتعترت

تصحتح5تجيزوالكازشليكيةالارثوذكسيةالطوائفأنويلاحظ

قبللهمابنسبهاقرارهمامعولادتهبعدوأمهالطفلاببزواج،النسب

.)012صولهعثدأوالزواج

الاسلا.ي!:افصريعةفىيلهمطهينغيرالمصرييننسب،لبوت-141

غيرالمصرييقنسبعلىالاسلاميةالشريحةأحكامذصرىمتىعرفنا

بأحديثبتالنسبأنالثريحةهذهأحكاممنوءفىخذ)21(المسلمين

ا؟تية:الطرق

ثوذكس.ارقبا!ا9إلم3.17م(1)7

رtا!بارو301/ولملأ،8] rوفىكس.

مجعوعةمن801و01الموادأنو*حظ.ارثوذكسأقباط501/001م)91(

دعوىلقبولتنممترررالارثو+لسالاقباررعند5591مجموعةمن301و301و3891

الوضعمنصدتينخلالالاممنرفعهابكلونوأن،الاماوالولدمنترهعأنالابوةثبوث

الحملمدةاثناهالامككون،.وألاالرشدصنبلوغهتاربخمنسنلأخلالهالولدمنورفعها

الاممحا!رةثاماالابعليستحيلوالا،انهررجلاتعا%نت-7اوالسلودبسو.مثهورة

حادث.بسبب؟وببصبب

علالنسبكصحيحعددمم89/39موتجيزأرثودكىاقبارر99/4!و67/39)02(

ارمموفىكسارمن1!وأرثو+لسصريان181وانظر.فركةعنتوفواأولاد!لحةالوجهمها

،01مكذلكوالغلرالارلوذكسللوومالبملريركىامرصىعححمكرليبلائحةمنلأث3و

!لاثوليك.البارو45ررموليةارالة501ب

سبق.ليما!؟!راء2،إلأ

http://www.al-maktabeh.com



-377-

فىالولديولدأى:الزوجيةفىاثطءدالولادة:الأولالطريق

،الزوجرةفراثزعلىابيهمنأمهبهتحملأنامكانفيهايتصورظروف

وأن،)22(الولدأبوىبينصحيحزواجعقدهناك-لاناذاذلكويتم

الزواجانتهاءمنيوما365مضىوقبلالزواجمنأشهرستةبعديولد

)23(النسبانكارعندالدعوىتسمعفلاوالا،وفاةأوبائنأورجمطبطلاق

واالعقدحينمنبزوجهاالمرأةتلاقىعدمثبتاذاالدعوىتسمعلاكصا

عنها.الزوجءيبةوقتمنسنةبعد

ضممنيا،يكونوقدصريحايكونقدوهوالاقرار:ئىالثاالماريق

فالاقىار.ذلكفعهيكونلاوقدالغيرعلىالنسبتحميل4فييكونقدكما

عدابماالاقرارأما،الغيرعلىالنسبتحميلفيهليسالبنوةأوبالأبوة

يثبتلالأنهالغيرعلىالن!سبتحصيلففيهمثلابالأخوةكالاقرارذلك

تحعيلفيهليسالذكطوالاقراو،لأبيهالنسبثبوتبعدالاللاخالن!سب

لمعللهالمقرمثليولدأنبنتزرالنسبب!يثبتالذىهوللضيرالنسب

يصدقوأنزنامنولدأنهيذ-لروأقالنسبمجهـوللهالمقريكونوأنالمقو

فلاالغيرعلىالنسبتحمبلفيهالذىالاقرارأما،معيزا-لانانلهالمقر

لمأخوهفلانابأنأخأقرفاذاباقرارهالمقرفيهيؤخذولكنالنسبيثبت

نصببهفىلها،قرفيشاوكهباقرارهيزخذالمقرولكنإيهأمننسبهثبت

الخ...الاخوةباقىنحميبفىلاا،يراثفىو5

بئرطينالالهنفيهيعتبرفلا4النسبنفىاذاالزوجأذويلاحظ

اذاالنسبلأن،بالنسبضمنىأوصريحاقرارمنه.بمبقألاأولاء-ا

زوجته،يلاعنألاالثانىاشررووا،ذلكبعدالنفىيقبللابالاؤرارثبت

-لذباذاأنهغير،القضاءمنبحكمالزوجينبينالتفرقةالدعانبعدويتم

الولد.نسبثبتذلكبعدنفسهونَالي

لتفديرتخضعوهذه،الشيءدشهادةأ!البينة:الثالثالطريق

الفةكا.اختاتوقدبنمبهةوور،اواللاسد!لالعدالصحيحبالعقديلحق،1أ؟)22،

العقدأنهوالنانىالحقدنفسانهاحدمماالاتِثلاثةعاىفراكاالز،جةبهتعيرمالص

9291لس!ة35القالوناقنربوكد،ا،حققالدخودمعالعقدانهوالثالثإوط.اامكان-!

عدمنبتزوجةلولدا!سبدعوىالانكارعندقسمعلاانهعلنصعند:االنانىالقوا!من

.+العقدجقمنزوجها.بينبينااتلاقى

.lokylلنة2درقمالقانونعليهفصاموهو)33(
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19"امعبالفعدلينمنالشهادةتبوزحنيفةأبىرأىوعلى)34(الم!مة

،الاخباربهأافرتترشهرةسمعمايشتهرأنبثعرروعدولوامرأتيقعدل

بأنعدولوامرأتانعدلأوعدلانيشهداناصماحبيناعنديكفىبينما

الخ...الأزواجانبساروبينهعاأوموضعفىيس!كنانوالمرأةالرجل

الدعوىتكوقألاصاشرطانبالبينةالنسبلعبوتويشتر!

يثبتامىالنسبدعوىتكونوأن،الظاهريكذبهامطأومسنحيلة

.)25(عليهالمدعىباقرار

الثافىالمبحث

التبذي

I I%-المسالمين:غيربعضعفدأزجاالتبني

شخصيق،بيقبنوةأوأبوةعلاقةفيهتصطخعقاةلموفمانظامالتبنى

طبيعية،غيرصوريةصناعيةعلاقةالتبنىفىالبنوةأوالأبوةفملاقة

التبنىتجيزمعرففى.ىأخرشرائعوتحرمهاالعرائعبععنتجيزها

والاقباروالأرثوذ-لسوالرومالارثوذكسوالارمنالارثوذكسالأقباطمشرائع

وكذلكالكماثوليكيةالطوائفباقىضرائعتنظمهلابينما)26(ااكاثولعك

الاسلإمية.الععريعةتحرمه-لما،البروتستانتطوائف

يجوزالعبنىأنفىبالاكرارالنسبثبوتعنالعبنىويختلت

يصحفلابالاقرارالنسبثبوتأما.معروفانأبوانلهلشخعىبالنسبة

ألنعسب.مجهولبالنسمبلهالمقركاناذاالا

:؟مجعو66أ/721/سو1!4ع91ث.لاحكاماlعمج!و681!3//37لضى3()ث

.VAلاصTع15سالاحكاممحعوعة/0161/64،فى1811ص4ع17صالاصكام

6791مدوالاقاربالاولاد!قوق-الئسضيةالأصوالهفىحنفىالحسينىمحمد)35،

.0501صه

احوالط!لل0791صنة1237الديلأدىالابتداليلأاهاهرةمحكمةأتعل)*(

اساصعلى،utالارثوالاقبارومنو!للامط)السيداتاحدىبت!بنىمحامىسبرلفت

43الضيلأفىالحكلممذااهامرةاستننافمحكعةوا!ه،العامللنظاممخالفالتبنىأن

المتبنىبينالخلوةتشيرالتبنىمذااقرارفىانواضالت(منشورغير)ق88صنة

الديثيلأ.الث!رائععنهممنهىماوهووالمتبنلا
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التبن!:بثروكل-439

والاقب-اطالارثوذكسوالارمنالارثوذكصطالاقبا!عند:أولا

وتعودتبررهأسبابهناكتكونأن)1(:التبنىفىلثترروا(ح،ثولباث

نأ)2(.الموضوعلقاضىذلكتقديرويترك،)37(المتبنىعلىبفاثدة

وأ-لانمتزوجا،امرأةاو!لانرجلا-(النونبكسر)المتبنىفيتتوافر

:)38(هىتصوروعدة-متزوجغير

.عمرهمنميلا*يةسنةالأربعينجاوزقديكونأن(1)

.شرعيونأولاد-الصبنىعند-لهيكونألا)ب(

الأةلعلىكاملةميلاديةسنةءصزةبخمسالمتبنىياكبرأن)ب(

ذ-لسشالارالارءنءندأما.ثوليكالكاوالاقباووثود-لىالارالاقباطءةد

الاقل.علىسنةبعثصريني!برهأنفيجب

الزوجيرضطأنفيجبمتزو-ا(النونبكسر)المتبنىكاناذا(د)

بالتبنى.الآخر

يكونأنالاالتبنىفىأخرشخص!ا،تبنىمعيشتركألا)س(

له.زوجا

بالتبنى،يرفىأن()93(النونبفتح)المتبنىفىويشتررو31(

نأفبجبالأدليةفاقدأوقا!راكانلرء-ضبر--لعاءيررةصاه!"تفاذا

-دانفاذا)03(احدهماغيريوجدلمانأحد!حاأووجداانوالداه3!ءير

ولىبالتبشيركىأنفيجبالضسبم!روفغيركانأوت:فيين5أ؟واه

الدينى.فالرئيصطوالاالنفس

أر!وذكس.أفباص11/901ثالمادة)37(

اقبارو6؟1/11؟و113/801و113/701؟111/6،1المرادانظر)28(

كاثويك.أتبا!ل56-هثوأرثود-لسارء.ن!ثو3!وس.أرئب

0مانظر!!2( /y M%5/0؟و N1(!57وارئوذكسارمن5!دكىارثهاقباAقباول

كاثوليح!.

منكل!لانواذا.مجنونا-لانلو-لمار؟يهابداءعلىقادرغيرالاخر-لانأ؟)03(

المتبنيبضانةاليه-اوبالطلاقالهحيسرف،ليكفىمطلعينولكنهماموجوداالأبوث

.،ارنوفىكسأفبارر115/011م)
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أطرافبحف:ردالتبنىرسعىعةدتحريرفيم!تروووأخيرا)4(

.3(الأالتبنى

للمتبنىي!ونلاأنللتبنىيشترررالارثوذكسالسريانعند:ثانيا

(النونبفتح))،تبنىيكون،أنالعبنىعند!ثرعيونأولاد(النونبكسر)

بمحررالتبنىيوثقأنوينبغىبالتبنى-للاهمايرضىوأن،النسبمجثول

.)33(رسعي

بكس-)إتبنىارشماللتبشيشترظ:الارثوذكسالرومعندثالثاْ

النفس.وا!أو(النونبفتح)المتبنىورضامتزوجاكاناذاوزو-،(النوق

.(3')حكمبصدراذاالاالتبنىيتمولا

الهحك-تر"برلدىيحررللتبنىالرسمىالعقدأنويلاحظ

بعدالمحضرويقدم،المتبش"وطنأوالمتبنىموطنلهـاالتابعالابتدأئية

بالتعمديق.القاضىالحكمملضوينئرعليهالمتصديقللمحكمةتحريره

.(مرافعات169-11!م)

ثتش:lار-1،،

(النونبفتح)لدتبنى(1):هى)34(ثار3عدةالتبنىعلىتترتب

المتبشتربية(النوقبكسر)وللعتبنى(ب).ببناهمنلقبفىالحق

النفقةتجب(-)هقاصرا-لاناذازواجهفىالرأىوابداءوتأديبه

منمانعينشأ(د).الاخرعلىالمتبنىأوالمتبنىهوكانسواءللمحتاج

.(النونبكسر)المتبنىأقاربوبعضر(النونبفتح)المتبنىبينالزواج

)35(،الاصليةعائلتهلقبحملفىالحق(النونبفتح)للعتبنى(ص)

وعجزاحتياجهعندالنفقةحقعلبمماولهعليهالنفقةحقالاصلييقولوالديه

الاخر،أحدهماوالمتبن!المتبنىيرثولا(و).عليهالانفاقعنالمتبنى

كا:وليك.اقبا!95وأرنوذكسارش6!وأرئوفىكساثبا!ل1/112!ام)!3،

أرلوفىكص.صر!ان145مك!)3

امرسمحكلكركيبلانحةمن42لاو62،المادتينمنيفهمماومدا)ع!،

عط!م.اليطرير-لي

ارئوذكىصريان1ْ54وذكسارثاقباور118-123/114-9لأ6!)32،

!لاكلويك.اتبارر61و06وارثوذكىاومن99-67و

!رنا.كساتب!ا.من!عيبحكلأنوله)35،
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المتبنىبين-جوزالوصيةلكن،الاصليةعائلتهفىويورثسة!ماكلويرث

.()36وا،ضبنى

الاسلامية:الثريه"تطبيقعذدتبذى-لأ145

وما..8تعالىلقولهالتبنىتبطلالاسلاميةاليريعةأنالم!روفمن

وهوالحقيقولوالله،اهكمبأفهِقولكمذلاكم،كم6أبناأدعياءكمجعل

أباءعمتعلبوالمفان،اللهعندأقسطهولآبائهمادعوعم.السبيليهدى

لمعلومالتبنىيبسزلاهذاوعلى)!(،..ومواليكمالدينفىفاخوانكم

الحقيقيين،أبالْهالىينسبالنسبفمعلوم،النسبلمجهولولاالنسب

الفطرةدينبهذاوالأسلام.النسبفىأخلاالدينفىأخالنسبومجهول

وأنخصوصا،صناعيةلاطببميةالناسبينالعلاقاتتكونحتىيسايرها

عنهمغريبالادخالهوعائلته(النودقبكر)المعبشبينالعداوةيثيرالتبنى

كماأ-رالشضيعاملأنالاسلاميمنعولا.)38(العائلةلقبيحمل

عائلته.الىولااليهينسبلامنه،تركتهبثلثلهيوصىوأنأبناءهيعامل

.عيوبمنوتبرا،التبنىميزاتالاسلاماستبقىوبهذا

الاسلاميةالثصريعةأصكامطبقت-للماالتبنىيبطلالاساسهلىاوعلى

اما"وليكُطوائفوعندالبروتستانتعندفيبطل،المسلمينغيرعلى

تطبيقيستتبعءماعندهمنصوجودلعدم(الكاثوليك-الأقباطعدا)

مصر،فىالأ--ةلأحكامالعاءةالشريعةباعتبارهاعلب!مالاسلاميةالعصريعة

غيرالمصريينسائرعند-لذلكالتبنىيبطلكعا،التبشتحرموهى

t(3)التبنىعندملةأوطائفةوالمتبنىالمتبنىمنكلاختلفاذاالمسلمين

ث63رقمبالقانونعملاالاسلاميةالث!ريعةتطبيقيستتبعمعا

.م5591لسنة

س!لمينالمصرجماعل+!اثصافىال+يةوقافونالميراثقافونحكمموومذا)+(

(132/117م)الأرثوفى!لسالأقباروعند،ردمامعالحكممذاويتلق.سل!ينوغيو

ن.(19م)الاوثوذصالارمنوعدد(61م)امانولبثالاقباررعندوردعماويختلف

وا!بنى.المتنىبينالميراثصاز

.الاحزابصووة5و4ياتأ8)37،

حراما!ص!ميةالشريعةفىالتبنىباة01/3/76!1فىالنضىمحكطوقضت)38،

.563مى27سالاصكاممجمرعة.ضعىحكىاوأئوعليهيترتبولاوباطل

463فانون7و6المادتجافىعلبهالمنصوصالدعوىولع!قتعلقباصا)93(

م.%5toلسنة
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أ!صارالف!م

مم!لفسمممألضاذهالررماعة

الأولالمب!ث

اارصعاممة

ا!ممبحيين:الميريبنعندا!رضاعةأعام-146

،).،(الرضاعةاحكاملبعخىالمسيحييندمائحبعخىتعرضت

الثصريعةأحكاممنلهاتكملتهينبضومماالاحكامحمذهمنويوُخذ

الرضاعةان(ممرفىالثمغمميةللاحوالالعاءةالثصريعة))41(الاسلامية

لأمحقأيضاوالرخصاعة.سنتينيبلغوحتىولادتهمنذللطفلحق

-لانتوسموا!،بغيرهأمالطفلبوالدمتزوجةأكانتسواه،الرضيع

منهلأخذهامصصبيلفلاطفلهابارضاعالأمقامتفاذا.أرملةأممطاقة

كمالماالطفليحرخىمالهارضاعهافى-لاناذاالااخرىلترضعه

عليهقادرةكانتطالماللامحقفالرضاعة،محديامرنصامريضةكانتلو

ؤلاقضاءأما،ديانةالطتلأمعلىواجبةوالرضاعة،للطفلضرربغيو

مرضعكأجدلمأوثديهاالايلقملاالطفلكانكانلضرورةالاعاجهاتجبر

المعروفة(الألبانك)الطفللارضاعصناععةطريقةتوجدلمأوسو)ها

صجبو-تالولذلكنللارضاعالكمناعيةالطريقةأوالمرء-وجدتأو

الرضاعة.أجرةدفعمعهمابمتطيعانلاعسرةفى-لاناعايهنفق!ته

وأثناءالزوجيةالحياةأثناءالرضاعةع!الاجرةالأمتمصتحقولا

بعدأما،(ثلى2اليهتحضاجماباكليقومالزوجأنفالمفروضم،الطلاقعدة

منالرضاعةع!أجرةالأمفتستحقالعدةوانتهـاءالزوجبةالحياةزوال

قامتواذاث()3الرضاعةتحامحتىالعدةانتهماءبعدالرضاعةهذهتاريخ

علىاتفاقهاتاريخمنالرضاعةعلىأجراتسشحقفانهااعةبالرض!الأمغير

-لىأرثهيان-136و6،125.لأمو!3المسالةالظنونيةالخلاعةالظر).ث،

012VIوكائوليكأقباطث8وثVو i YN i.بروتتانت

.ا.ثصزمرةبومححدالظ!)41(

.الوفاةعدةأتناءرفاعةاجربوشمتحق)43(

.أخرىاجرة!لىيت!مقلممابالمروفالمنلأجرةميحناوالاجرةث()3
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ا)وفاءإ!املانفتهة-لمز!"+ن!على.ث)ثت-اعةبالق!يامهاوطوالالأجرعدا

.)5-(تستحق!المنالضاعةبأجرة

الاسلام!:التنريعةتطبيقعندالرضاعةمLCA-لأ47

عند.المسلعيقغيراصرييناعلىالاسلاميةالثمريعةطبقتااذ

معنلملأن،ذ!لرهسبقععايختلفلافالامر،ءلمةاوطائفلأاختلاف!م

متعسارغنغيرأوالاسلاميةةالرمنسشمدأحكاممنذ-لرناهما

.)46(معها

ألثافىالمبعث

والفممأل!مانة

9-أ!ض!أنة:8!ا

ويبوز4معبنةسنايبلغحتىوتربيعهالثمافلحفغد!ىالحضانة

الطف!،فىمعينةشروم!تشاق،اذاالاالحضانةثبتولا،عنطأجرةخذ2

نة.الحصأومكانتحصنهومنايحضون

:المضونالطفل-لأ!،

فيهايستغنىلامعينةسنايبلخلمالطفلكاناذ)الحخمانةتثبت

الأقبما!عندللصبيةوتسعللصبىسنينسبع:هىالنساءخدمةعن

والاقباولالبروتستانتتدالصبيةأوللصبىسنينوسبع)47(الأرثوذكس

عتبرعة.قحدلأن!،الاج!عاىالاكفاققجلرضاءةاجدةالامغيرتستحه!ولا4()ث

طفلها.ع!ثفقتهالفر!تبرعهاافنراضيمكنلااتىالأمبخلاف

مالمن؟ا،رضمةأجرةمالهامنالامتعطىالارثوذكىالريانعندذلكو-)5؟(

الأمامعلىيجب-ذث!.المرضعص-لانتاذاأجرةنأخذالايقتفىوهذا125(م)الأب

-للاانوالظامرأمههترضعملاذاالطفلاوخساعوالععاتالاضةبناتثموانلاتالاخواتئم

يوجدلمفانالابمنرضاعةاج!ةفيستىغيرمناما،رفاعةأجرشتستحقلامنهن

.،126م)الحمابنثمفالحمفالجدنالأخ

.404-104صزهرةابو:المسلعينعندالرضاعةاحكامانظر)86،

تصمعاتالضاجسنفتجحل55!1مجموتاط38910مجعوعةلأ93مث()7

،،،13م)للصبيةعث!رةواحدىلاصبى
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الأر.نعندالمععبيةعشرةواحدىللعمبىسنينوتسع،)48(اماثوليك

)4!ثوذالاو )J.كأ،للصبيةسنةعشردواثنتىلاصبىسنغاوعر

حثمانته.انتهتالسنهذ،الصغيربلغفاذا.!مكرر)!4الطوائفباقى

الطفل:ضانيلألهتثبتمن-059

ي!تاجالحضانةسنفىالطفللأن،الامهلافىللنساءالضعانةتثبت

نثبت-لحاْ،السنحمذهفىالرعايةحمذهعلىأقدرالنساءأنكعا،عايتهنله

،للامالحضانةتشبتالاسماسعذاوعلى،وعطفاشفقةأ-لثرهولمنالحضانة

جثةمنفالقويبةنالابومنالقريبةوتقدم،القرابةفىتليهافلمنوالا

..الارحاملذوىثمالحصباتمنالقرابةفىيليهفلمنوالاللابثم،الأب

العاشائفبعضأنعلى.)05(المختلفةالطوائفبينذلكفىتفصيلعلى

5)الحخمانةفىالأمعلىالأبتقع N).

يلى:ماالحضانةلهتثبتفيمنويشتررو

ليك.-لاتواقباول46وبروتستانت32مانظر(ث8)

أربوذكى.أرمن601المادةمنالح!3مذاويؤخذ)6،(

53يئبقاْمر-وم02مع!:3تسرىوبالتالىءخدممنصيردلمحيت(مكرر94)

001بالعافونتعديلمابحدالحكممذاعاسومىالمسلحيهاعلىترىالتى9391لسنة

.8591لسدة

/Vfالموادانظر)05( NTA i % TV/NVY,%ء:"34و23والارثوذكىالاتباملكد

(901م)لسخهوبمدالزواجائناءولدماالامتضنالارثوفى-لسالارمنوعندالبروتستانت

الىالنساءمنلدقربالضاظ-لانح!توفيمةافىااوالحضافةثروولالأمفىتتوفرلمواذا،

الخالأبنت-الممأ-الخالة-الأخت-للابالجدة-للامالجدة:ا،تىبالترتبالولد

جنسمنأقربا.لدِلد!كنمافىاباله،111الادةوكنى،011م)،الخالممأوبت

بال!ر-سبو!)+601المادةفىعليهمالمنصوعىالرجالمنلأثربالهالضانلأكانتءالنط

لم)3l،واثرتيببلضسفىكروامنواولاد-Jالخا-العم-لأمالجد-الصحبحالب

112(.)م،الولدلضانلأمامونةامرأةالمحكلأتخناررةالمذ-لبللن!رورربنحا+أقارب-سجد

قبارو51Aالادةومن"فىلكيدظمماامانوليكلطوانفالرموليةالارادةتنع!عنول

الابثر!الامجر؟منالنرابةلىتليهافذمنوالاللامالض!اظانعلىنصت-لالورك

ا،مبعدومن،التساوىعلدالحوائىعرالاصولاويعدم،الثالنةال!رجةقرابتها-سعدى

حافنة.ا!كلمأاختارتوالا،الميراتلىبترتيبهمللمصباتالضانةتثبتواقاربه!

501م)المراةالىراجماالطلاقسحببكان131الارثو؟كسال!ريانعندومذا)51(

الىراجماالطلاقسببكاناذاا+قاربار!مدمنالمحكمةتحيدهلمناوللام-لانتوالا

.،+م)الارنرحسالرومعندوابضا(،01-201م)منصنركاأوالرجل
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أ.)53محينةلىصناشتراولالطوائفبحمزوتزيد،)53(البلوغ(1)

لهيحملحلاماوهووتربيتهالولدلحفظالحضانةلأن:الحقل)ب(

الحاظا.الا

الحاكمنةتطَونأنوجبمعيحيماالطفل-لانفان:الديناتحماد)ب(

بل،يهوديةالحمافعنةتكونأنوجبيهودياالعلفلكانواذامسيحية

طانفةمنالحاضنيكونأنضرورةالىالكاثوليكطوائفتذمب

.)54(كائوليكية

كانتفاذا4ة()5وتوييتهالطفلحفظعلىوالفدرةالأمانة(د)

منشغلةأوالسنفىمتقدمة(ومريضةأوالسلوكمعوجةمثلاالصاكعنة

منوأمثالهاالأحوالعذهمناىفىتتمكنلابحيث،الصغيربغير

متروكذلكوتقدير"للحفمانةأهلاتكونلافانهاوتربيتهالطفلصيانة

اذاالاولدهاحضانةسنتحرملاالأمبأنحكموقد،الموضوعلقاضى

نأوللعحاكمةسلوكهااعوجاجبسببونفسهأخلاقهعلىين-لاكانت

المرأةاحترافبأنوحكم،()60ذ!ذهسنللتمُبتلحقيقالدعوىتحيل

ضائعغيرمصوناالولديكونأنبشرللحممانةأهليمهان5يناللاععلا

فىحقهايسضمطلاالحاضنةعميبأنوحكم)57(عليهيخشىولا

.)58(الصغيرصيانةعلىقادرةكانتحلالماالحضانة

المعغيربنشأحتى:للصغيرمحرمرحمذىبغيرالتزوجعدمهـ()

!لاثوليثا.اقجاط05و!لسارئوأر!!801م،53،

-تأكثر:الحاخنعاعا16-تألئرالحاخشةباوغ!شترطونالارثوذ-لسفالأقبا-د()3

.(لأ126/34م)عاط18

كاتماا.%التعرفللمحكماادنوذكس26م،ترك.ر!وليةادادة121م)54(

ا!ثوفى-لى.غيرالحاخمن

بروتسشانت.23وارئوذ!لسارمن801وأرنو؟كساقبارر/913134م)55(

.6ىم'ع8سالاحكامصجوعة01/1/1657نقى)51(

:انتازال!ن،68!اصنةثا!2ا!مضية!/12/1668فىالجزئيماضبرا)57(

اخالباثت+اانةلضتصلحللاالايلأننا+المنزلعن.دفيبهاوكلنىخاحمةفةمبتعملالأم

.66!\سخةالتية17/60791/ليالفر!روض.دئمهوز؟هأفيلأىرها

.51ص2-حنفىصالح-1657صة3؟اضيةاالكليةانيا)58(
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ألاالكاثوليكالاقباووويزيد.)95(أخلاقهفتستقيم.عليهيعطفهجوفى

.)06(الرابعةالدرجةعلىالحضانةلهتعبتمنزوجقرابةتزيد

يكونألاكذاكفيهفمثمترك!الطفلوالدىاحدالحاضنكاناذاو

أولكانلمصلرتهالحللاقحكمصدرفمن،)61(اليهراجعبسببمطلقا

واالأمدَأمعليهيقدمأخرهناكيكنلمماالآخرالزوجمنبالحضانة

لأندالح!!انةاْولىفالأممشعركاالححلاقسببكانواذا..الأبام

الاصل.فىللنساءتثبتالحضانة

لرذانتفىأو3لهتثتفيمنالخمانةمنمانعقاماذاأنهويلاحط

الحضانةعادتانعالمزالومتى،يليهمنالىانتقاتشروطهامن

.)62(اليه

أ؟!اعلىوينبنى،لهتثبتلمن-قأنها-لماللحصعيوحقوالحخعمانة

لحؤصانةخيرهمنأحملحتراهمنتعينأنللمحاكمةأنلاصغيرحق

تنتزعانلهاكما)63(ا)حضانةلهمتثبت"نبترتيبتتقيدأندونالحسغير

تثبتمناجبارولها،)64(منهالصغيرعلخيفاذاعينتهمهنالحضانة

صتوفموممنغيرههنماكيكنلماذاالحضانةعاىالحضانةله

يتشازلأنندأنلهتثبتقلمن-الحضانةأنعلىوينبنى،)65(لثصروطها

بهايتحسكانالهأنبمعشفيهاحقهيسقطلاعنظاتنازلهأنغير،عنها

عنها.تنازلهرغم

ز:ج!،وفا،بصد-صحدمتزوجتقدالارثو-لسيةالغبطيةالام-لانتGIانهحتى)56(

للعمفيوإت.حرمرحمفىيخوالجديدزوجيالانللضانةصملاحيتهاتنقدفانماالمسيحى

.،!6صن!642الضية1196/.؟/فىثسبرا)

!،نتاذاLا،لادب!سانةاحقالأمالبروتستانتوعند.-لاثوليثاقباول051م)06(

.،33م)أبهمبفيومتزوجةلمحير

ثوذكىاريانسس701-301م.ثوذكسارأقباط،12/!13و7/67'م،61(

أرنوفىكس.روم26موارنوفى!لسارمن701مو

أرنوذكى.أتباحل013/125م)63(

؟رثوذ-ل!.روم26وأرثو!!لساقبارو132/137م)63(

أرثوذكس.ارمن899وكانوليكاقي،رو53م)!6(

2--ث-!هـطلب)د3ت"62التت.يةلأا/3/56فىالقامرةاصتئاف)65(

.،ث13ص
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:الرو!وحقالضانةم!ن-لأ51

ش!كلافعما،لغيرهماأوالوالدينلأحدتثبتالحضانةكانتاذا

الرؤيةحقولتيسير،)166رويتهحقالطفلولولىا،خرلل:الدأنفيه

الضانة،فعكان.الضمانةبمكانخاصةقواعدالطوائفبعضوضعت

الآخرالوالديتمكنوبحيثالحضانةلهتثبتمنفيهيقيمالذىالمكانهو

الموضسوعقاف!ىيقدرهاسمعألةوهذه،رؤيتهمنرهAIوولىللطفل

الانتقماا!الحضانةلهتثبتلمنفليسامانح!ذاتحددفاذا.النزاع!:د

بحسبالمح!كمةباذنأواءرهولىأوامهأوأبيهباذظالامنهبالط!ل

غيرفيهيتمكنالذىالمكانالنزاععندالمحكعةوتحدد.)67(الطالأحر

مذهمراتعددتنظمكمارؤيتهمناءرهودأوالطفلوالذىن5الحاضن

اذاهأنغير،الرؤيةمكانعواشحخمانةمحليكو!أنوالأصل،الرؤية

-لالكنيسةللرؤيةخر7مكانتحديدجازالنزاعأطرافأحدذلكمنتأذى

ممذهتكونآنوي!سز،)68(الشرطةتسماوالأةاربحد2إيتأونادأو

ولاالحخحانةلهتثبتعنترحهقلأمدةوهى،(سبوعكلمرةالر؟ية

،t()6رؤيتهحقلهمنطإلهايزإى

3so-الكضا،أجرة:

نتrاطالمأجرةحضانتهـاعنتسئحقفلاالحاخسنةهىالأمكانتاذا

علىأجرةتستحقفانهاترملتأوطل!ااذاأما،الطفلبئبمعزوجة

هذ.علىأجرةالأمغيرمنالحخمانةلهتثبتمنيستحقكماالحضانة

الغاحرة،الضانةعقعن!شيزالرؤيةفحئ.الضانةمنمحروما-لانولو)66(

.(66!؟سنة8689الضية12/13/66فىالابتداحية

6(W)ولأ136/31الموادوت!ع/?c1 vrv!أرمن115-391وأدئوذكساقبا

محلالىانتقالها-لاناذاالاابيهافنبفييضانتهمحلمنال!فا!نقلمنالأمارنوذ-لى

بغيرالضانةمحلتغييرمنالابتشعكما،البلادخارجيكبنالأوبئرصلأملهااقامة

امرولاوالابرضابضيرذلكمنيخرععاوقعنع،حاضنةتكنلماذاالعلغلامرضا

Iلثل.ال

مجالهليهاالاخرىالامفةانتبيناذاالشرطةبقسمالر،يةوتتم)"6(

868!4القغب12/12/1666فىا!بتدائيةالغاهر+،ا!خرعلىالنزاعأطرافاحد!عتد)ء

اتالجيهنغيرهأوالشرطةقسمانتبينافىالكن(الذكرممالفالحكم-6691!عدة

الجزز*كالب!)خد2مكاناالمحكلصةفتحددالأولادأوبالحاف!نةاشداراضفيهالرصص!ه

.(1V9-3!حنفسصالح56سنةVNAالضيةلظ

.66صنة1787الغفسيةذس13/2/67فىالابتدانياالقامرة)96(
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فمنوالاماللهكاناذاالطفلمالمنالحضانةأجرةوتؤخذ،نةالضط

.)07(قانونانفقتهتلزمهمنمال

خدمةعنفيهايستغنىالتىالسنالصغيرببلئالحضانةوتنتهى

.المحضونالطفلعنالكلامعندالسنهذهذكرناأنوسبقالنساء

شكيرعلىالاسلام!"لمثريعةتطييقعندالعضانةأحكام-153

المسملمين:

غيرالمصريينعلىالاسلا.جةالثصريعةفيهاتسرىالتىالأحوالفى

يلى:ماللحضانةيشترطالمعلعين

الصغيرةتكونأوسنينعثصرمن(قلالمحخمونالصغيريكونأن:أولا

تأذنأقللعحا3!ةالقانونأجازوقد،سنةعثصرةاثنتىمنأقلالمحضونة

!عملحةأترااذ،تتزوجحتىخيرةللهوعشرةلخامسةاحتىسنللصغيرنةلحضابا

حكمومو،ضانةأجربدونذلاثيكونأنعلىذلكالصغيرةأوالصفير

.71()الاسلاميةللعريعةمخالف

ذوىفللعصباتوالاالمحارمللضساءثمللامالحضانةتكونأن:ثانيا

الأقربويقدم.)72(والمحارمالارحامفلذوىوالاالمحرمالرجم

القيامعلىأقدبىهمأوسنافكبرهمأصلحهمقدمتساووافانفالأقرب

الطفل.بععئوق

ذلذابأجرةفيازمموصرالفقتهقلزمهمنوكانخادمادالطللاحتاجاوافى)07(

،منارنوذكىاقبارو135/013و134/136دالمطمنتؤخذالسابقةوالاصكام.الغادم

ناانحضيةالا-والافى؟حكامهايععلالتىالعامةالثريعةباعتبارماالاسلاعيةالئر!ة

نعى.4خايكنلم

(1)Vلسنة001قانون3بالمادةمعدلة9163لسنة35بقانونمرصومبرا01مادة

الاحوالوقانبنالاصرةكتابنافىاليهالموبهةوالانمعادات،الدصضرحراجع.م8591

-ابان12/5/!هْفىشبرامحكمةوتضت156-144ص1685رراث!ضية

مل.IVسنهNAN-ضية-الهجرىبالتقويميتمالضافلأسن

لسن!ة001بالقانوىالممدلة9291لسنة25العالونمن03/5المادةوتنص)72(

-Vبايدلمنفيهةدما5،النسا.منللعحارمفمللامالضافهدىالحقيثبت"انعلى1685

،ان1،.فام.ا،م01التالىالترتيبعاىالبةخينءنالاقربفيهومحنبرا،بالأبيدلىمنعلى

الاختتفض.لأبفالاخواتلامفالاخوات.اك.ق:قاتفالاضات.عات،انالابمام،علت
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الايامعلىقادرةعاقلةبالغةحرةتكونن3الحاضنةفىويشتروو

تكوقولامنهمحرمرحمذىغيرعندتعسكهلا،عليهأمينة،الصلبئشون

اتحادأما0)73(مرتدةت!كونو(لاءمنهمحرمرحمذلىبغيرمتزوجة

نأغير.)74،والطفلالحاضنةبينبشرروفليسالطائفة(!الدين

وتشتر!،دينهافسادمنطعليهخيفاذاالحاضنةيدمنينزعالطفل

غيروالمحضونالحاضنمنكلكاناذاكذلكالحاضنفىالثصروولهذه

والحاضنالعمغيربينالديناتحادتعينْمسلعاأحدهعاكاناذاأما،مسلم

الشفقةوفووعلىمبنىالحاضنةفىالحضانةحقلأن،الحاضنةبخلاف

)75(الميراثفعلىالحاضنفىمبنامآفاةالديناختلاففيهاثرلاوهذه

بحضا.بعضهمالمسلمينغيريرثبينماالمسلموغيرالمسلمبينتوارثولا

منتمينأنللمحاكعةوبالتالى.لهتثبتدلمنللصغيرحقوالحضانة

ال!ضانةطلبويجرزذلكعلىاجبارهولهـاللحضانةغيرهمنأص!لحتراه

عنها.تنازلهسبقرغملهتعبتممن

متزوجةأماالحاضنةكانتاذاالزوجيةبلدفىالحفمانةوتتم

بلدماففىوالا،وفاةأوبائنأورجصطلاقمنمعتدةاوالصغيربوالد

لأبىفيبمايعكنمنهأقرببلدفىاوزواج!،فيهوعقداهلهافيهيكونالدى

اذاأما.العومنفسفىمنهوالعودةالمافلرؤيةالنفسولىأوالطفل

الابباذنالامكانهمنالطفلينقلفلاالامغيرالحاضنأوالحاضنةكانت

النفس.ولىأو

.لابالا!فبت!الاخواتفىايفدمبالنرتبلا!الاث،لامالاختلبنت،التسفيفة

،المذ"لوربالتدقيبالامفخالات،المذ-لوربالترقيبلالحماتالمذ-لوربالترقببالاخلبنات

بالترتيبالابفعمات،بلمذ!يىربالتر-+الامفععات،المذكوربالترتيبالابسظلأث

انعضتأوللضانةأهلم!هنكلنلماوالنساهمؤلا.منحافنةتوجدلملاذا.المذكور

الاست!ظقترتيببحسبالرجالامنالمصباتالىالضافةلىالحقانت!قلالخسا.صعانةمد:

انتفلمؤلا.منا!يوجدلملان.الاخرةعرالصحيحالجدتئديممراعاةصع،الأرثلي

.لأمالجد:الاتىتباك:عرالعمباتفي:الرجالمنالعبمحارمالىالضانةفىالحق

.،لامفالخال،لابا!ظلخا،الثقبتالخالثم،لامالعمثم.لامخ1:ثائم،لأمالأخنم

(VT)س66سنة!هالقغميهفى1/11/66فىا!بتدائيةوالعاهرة.-7صزمرةابو

صلأ،37القضيةفى03/لأ/67فىالابتدائهوالقاهرة7.،صزهرةابو)74(

.!.؟و8.،صرهرةابو)75،

االأيبوة.أحكام-م..91).
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4معتدةأومتزوجة-لانتطالماالحضانةء)أجراالأمتستحقولا

أجرة-الطلبعند-لهافتقدرا!أمغعروكذلكالأحوالهذهغيرفىأما

الحضانةأجرةفتجبماللهيكنلمفان،الصغيرمالفىتجبللحضانة

بعدالحضانةعلىأجرةتستحقولا.)76!الح!غيرنفقةعليهتجبن5على

سنة.عثصرةاثنتاالصغيرةبلورمأوسنواتضصرالصغيربلوخ

وللاجداد،الصغيرةأوالضغيررؤبةفىالحقالأبوينمنولكل،

وتحدد.النفسلولىو-لذلك)177هالأبوينوجودعدمعندذلكمثل

نظمبااتفاقاالرؤيةتنظيمتعذرواذا+.بالاتفاقيتمومكاثهاالرؤيةزمان

(.VA)"نفسياالصغيرةأودالصغيريضرلامكانفىتتمأنعلى،القاضى

تنزيذعنالصغيربيدهمنامتنعاذاولكنءقهراالرؤيةحاكمينفذولا

واجببحكمللقاضىجازذلكمنهتكررفانالةاضىأنذرهعذربغيرالحكم

لمدةفيهاالحقأصحابمنيليهمنالىمؤقتاالض!انةنقلالنفاذ

.)!7(هيقدرها

خدء4ءنفيهايستغنئالتىالسنالصغيرببلرغالحضانةوتنتهى

)08(للانعثىثحسرةاحدكلاالىوتسع،للذكرتسعالىسبعوكانت.النسا+

واثنتاللذكرعئرةخمسةالىعشرةمن85!1لسنة001العانونوجعلها

عرفنما.كما،للانثىالزواجالىءضرة

الذصى:لفوألصفترصم-154

ليقوماليهالصغيرضميطلبأنالنفسلولىجازال!ممانةانتهتاذا

.)81(عاقلابلوغهحتىوتربيتهبحفظه

اجرة-لانتأ،مو!رغيرالأبو-لانالحافناثمنمتبرعةوجدتاذاانهعلى)ول(

الض.انة-عاساجراالاخيرةمنه!للبتاذاالأمشأولىفالمتبرعلأ،الولدطلطمنالضانا

..؟8حمه.زمرةأبو

97(، VA 5 VV)3ادةبلاالمحدلة2691لسنة25القانونمن4و3و3بر03المادة

.م1685لسنة01؟تانون

صناقحىالصغيروبلو!!6!اسنة116الضية8/13/!6فىح!يرا،08(

!ريضا-وقتنذ!لانلوحتى.النساءخدمةعناصتغنانهعلىقاطحةفانونياقرينةالضمانة

.ص67سثة327الضبة38/3/68فىالابندانيلأالفاموة

المدسومقواعدبعضسالمختلفبماالطواكأبمضثواعدالنفىع!الولايةوتنظم81()

الشريعةباعتبارماالإصلإميةالثريعهاحكام"نذلكيكلكلوما53!؟لسنة118بغانون

معير.ليدلث!ح!ةللإ!هالدصيما
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ئمللابالارثوذ!لسالأقباروعند(1):النغسعلىالولأيةوتثبت

غيردامتماللامثمالصحيحفللجد.والاموتهقبلبنفسهالأبيوليهلمن

ثملابالاخوةمنثمالاشقا،الاخوةمنللارشدثملأمللجدثممتزوجة

أبناءمنتمالاعمامأبناءمنثمالاخوالمنثمالاعماممنثملامالاخوةمن

منولىيوجدلبمفاذا،الخالاتأبناءمنثمالعحاتأبناءثمالاخوال

غيرهممنأوالاقاربباقىمنولياالقاضىلِعيقذكرهمالمتقدمالأشخاص

النفسعلىالولايةتعبتالارثوذكسالسريانوعند)ب((1ههلم016م)

لابنلْمللعمثمالارشدللاخثمالصحيحللجدثمالأبيوليهلمنثمللاب

وجدواانالاقاربباقىعنالمح!كمة"تولبلمنثمتتزوجلمعاللامثمالعم

تثبمتالارثوذكسالارمنوعند()ب(1!ه،158م)غيرهمفحنوالا

زواجهاعدماوزوا-ماعنالنظربصرفللامثمللابالنفسعلىالولاية

ذكروامنلأولادثمالخالثمالعممثلأخاثملأمالجدثمالصحيحللجدثم

301م)هؤلاءمنأحدوجودعدمعندالمحكمةتعينهلمنثم،الترتيببنفس

الطلاقحكملهصدرالذىالزوجيقدمفانهطلاقحدثاذاأنهعلى(601-

وع!د)0'(7م)دالأولاإصلحةذلكبغيرالمحكمةتأمرلمماا!خرعلى

تثبتو!ىالاسلامية.الشريعةأحكامفتسرلىذصيوجدلاالارثوذكسالروم

العاصبيكونأنالأنثىعلىلايةالهِفىوتتنشرول،للعصباتالنفسعلىالولاية

امينا.وليالهاالقاضىعينأوالحاضنعندبقيتوالا!رمرحمذا

المحكمةتعينهلمنثمللابالنفمىعلىالولاةتثبتالبروتستانتوعند)ص(

34(و31م)والاصهارالاقاربمنفالأقربفالجدالمتزوجةغيرالأموتقدم

عندءالبرىللزوجالففسعلىالولايةتثبتااكاثوليكطوائناوعند)و،

ارادة121م)ذلكبغيرالكن!ىالرئيسيأمرلمماالجعحانىالانفصالا

علىالولايةفأثبتواالحكمهذاالكاثولبكالأقباروفصلوقد(رسولية

تعينهفمنالأمفأقاربالابفأقاربالصحيحفالجدالحاضنللابالنفس

.(51)ما!كمة

ديانةمنيكونأن(1):النفسعلىالولايةلهتثبتفيىنويثشررو

أرثوذكسياءمسيحيايكونأنالارثوذكسالأقبارويشترظبل،الضغير

يكونأن)ب(-لائوليكيامسيحيايكونأنالكاثوليكالاقباروويشمرظ

علىقادرايكونأن)د(.السمعةحسنأمينايكونأن)ب(.عاقلابالغا

.)83(وتربيتهالصغيربحفظالقيام

،ممثوفىكىأريانس0015)914وارنوذ-لساقبارو162/156مادةافظر)82(

!رجعانونرى.الطفلعنينئمغللاحتىبالجنديةصوطفاالولىيكونألأابضاترط:ن

افها!o'وبروتستانت33وارنوذ-لسارمن801ولد!واند.للعافى؟لكعديرلى

...!نولب!
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اعتنقكأنشروطهامغشرطاالنفسولىفقداذاالولايةوتسلب

يسرماارتكبأوالصغيرمهاملةأساءأوءقلهفقدأوالصغيردينغير

أولمرضالولايةبواجباتالقيامعلىقادرغيرأصبحأووالنزاهةالثرف

.)83(خلافه

المرسومعليهانصالتىالحالاتفىأيضاالولايةتسلب-لعا

11رقمبعانون Aعامدذىاعدالشأقهذافىقواعدهباعتبار؟ه!1لسنة

المرسومهذانصوقد.المسلمينوغيرالمسلمينالممرييههعلىترى

ارتكابهبسبببعاقوبةالولىعلىح!3اذاالولايةسصلمبوجوبعلىبقانون

مكافحةقانونعليهنصمعالجريمةالعرضهعكأوالاغتصابجريعة

وكذلك.ا!هـلايةتشملهممعنوا.حدأعليهنئالمبيكونأنبثصرطالدعارة

أولابةاتشعلهمممنأحدنفسعلىجنايةارتكابهبسببالولىعلىحكماذا

عا!حكماذااثوكذل،!ؤلاءن5واحدارتكبهاجنايةبسببعليهحكمأو

دَاناذاالدعارةمكافحةلحانونفىعليهنصمهالجريمةمزةمنأكثرالولى

بقانونالمرسوممذانصكا.)84(الولايةثمملهممنغير4علبالمجنى

الولىءلىحكماذاحتوقهابعض؟و-للوقفأوالولايةسلبجوازعلى

مرةلأولعليهحكمأر،جريمةلأيةالمؤقعةأوالمؤبدةالشاقةبالآشضالا

الدعارةعلىتحريضأوالعرضهتكأوالاغتصابجريمةارتكابهبسبب

منكثرالولىعلىحبهمأو،الولايةتشعلهممنغيرعليهالمجنى-لاناذا

الاعتداءأوحقوجهبغيرالحبسأوللخطرالاطفالتعريضلجريمةمرة

بايداعحكمأوالولايةتشملهمممنأحدعلىالجريمةوقعتمتىالجسيم

وأعقوبات68للمادةوفقاالاصلاحدورمندارابالولايةالمثسمولينأحد

أحدصحةلل!رالولىعرضأذاو-لذلك.المثصردينالأحداثلقافرنوفقا

وأالمعاملةسوءبسببتربيتهأوأخلاقهاوسلامتهأوالولايةتشملهممعن

وأالعثرابعلىالادمانأوالسيرةبفسادالاشتهارنتيجةالقدوةسوء

بذلك.حكميصدولمولو،التوجيهأوا!عنايةعدمبسببأوالمخدرات

الولاية،لقياملاحقةتكونانالسابقةااحالاتفىيئسترولولا

بحسبالولايةسلبيجبزأويوجبأئنائ!،أوالولايةقبلوجودهافمجود

نوذكس.أرافباط16758/1ماثة)83(

الولىولايةتشعلمممنملوبالن!حبهْباوج!الحالاتت.لىالولايةولسلب)84،

الولىعلsصاذاطحالةْليالولى!روخ-لىال!لاتنسلبالاللمحكحةيىنراتهْمبو

جلايةبسببعليهحكماو،الولايةتشعلهمممنأحدنفسعلجنايةارتكاب.بسبب

الولى-نروعمنليىالبانىاومليهالمجنىكانطالماهؤلا.من!احدارعبا
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سلبتلمن!عقدعاإنللس!كمةجازالولايةسابسمبزا)،واذاايا-وال

منه.

البلوغالصغيرببلوغ.وكذلكبسلب!االنفسعلىالشلايةوتنتهى

عندالرشمدسنبلوغحتىالنفمرعلىالولايةتستعرذلكومعالطبيص

الارثوذ-لس.الاقباط

ألاسلامية:الئ!ر!تطبي!ثندالمض!لولىالصغيرضم-559

الصاحبينرأىءلىالذ-لورمنللعصبةالنفمرعلىالولايةتثبت

فان،الاعمامثمالاحموةثمالابناءوهم،الحنفىا،ذدبفىبهالمعمول

فان،الافيابنمنأولىمثلافالابن.درجة(قربرمقممالجهةفىاتحدوا

،لأبالأخمنأولىمثلاالنمصقيقفالأخقرابةأقواحهـمقدمدرجةاتحدوا

لذىالأنثىتضمولا،لأصلحهمالصغير.ىالةضمذلكفىاتحدوافان

لهاأقاضىايختارأوالحاضنةعندتبقىبلالعم-لابنمحرمغيرعصب

أمينا.

وأمينا،المحمغيرديانةومن،عاقلا.بالغاي!ونأنإولىافىويثعتررو

وتربيته.الصغيربحفظالقيامعاطقادراالمبمعحةحسن

كا،بسلب:!لذلك.(A)5عإقلاالمبغيرببليغالنفس!على.إولابةاوتنت!في

لمب:ة118بقانونالمرسومعليهانص!التىالحالاتفىالولايةوتسلب

ذكرها.امصصالفا1152

خىبكراتكبراى!حمساوتتزوجحتىعليهاالولاياقتسفالفتاةاما)85(

علبما.يخئىلا
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ا!ثَافأ.ل!ضملا

الأراربنفقة

ا!رلبن:ا!مهميحيينعيثدالأ!ربن!-شرو!لأ56

النفقة:صرةy"أحكامنطاقفىأهمها.آئارعدةالقرابةعلىتتوتب

تكونكيفدرسناأنوسبق.الزواجموانعمنمانعوقياموالميراث

عوحدةأحكاملهبالنسبةفتسرىالميراثاما.الزواجمنمانعاا!ؤابة

وماالميراثقانرنأحكامهىالمسلمينوغعرالمسلعينللعصريينبالنسبة

الاسلامية.الثصريعةأحكاممنيكمله

منالاحتياجحالةفىسضبأودللقياميلزمماكلهىوالنصة

سبعتوهأه،زوجيةنشةنوعانوالنفقة.)86(،وساكهو!لسوة!ام

الآتى:لوجوبهاويشتررو،الآنندرسهماوءمماأقاربونفقة،دراستها

النفقةطالبفىيثستررو؟ااكسبعنوعجزهالنفقةطالبحاجة-1

وخاجة(AV)بنفسه-لسبهاعنعاجزايكونوأنالب!امحتاجايكونأن

طعامهيكفىلاا!ماله-لانأوماللهيكنلماذاتظهرلهاالنفقةطالب

لعاضىتقديرهايتركمسألةوهدْه،أمثالهحالبحمدبوممكناهوكسوته

00001-ة01:الموض!

صحيةأسبابالىيرجعفقد،بنفسه-لسبكاءنالنفقةطالبعجزأما

عملايجدلاكانلو-لعاأخرىلأسبابيرجعوقد،سنهكبرأوكموضه

.)88(الععلعنالحلميصرفهعلمطألب-لانأو

والاءالموصرالقريبعلىتفرض:النغقةعليهتفرضمنيسار-؟

trموسراالقريبويعتبر.وهكذايليهمنعلىفرضض IIIبملىاقادراق

بحيثويزيدأمثالهحالبحسبحاجتهيكفىداشماكسبهوكان،امسب

ذكى.توأر!قباا041/531م(86)

امسب.علقادرفيكانواولوالنفقةيسئحقونالمحتانجهيئالأصولأنعل8(الأ

اثعضية1/68ائم3فىضبرا)الشانويلأالصناي3بالملرسةذا!يذاكانلو!لعا88()

اثمضية66تمئم.241فىالابتدائيااهامرة)بالجامعةطالبااو-،67Aصنة1866

.،س66صنة637
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ذلك4وتةد.)!8(ثفقتهعليهتجبمنعلىالزيادةهذهمنالاقاقيعكنه

.)09(الموضوعلقافىمتروك!لله

عايا..تجبومنالنفقةلهتجبمنبينقرابةصلةهناكتكونأن-3

منعداهماماصلةتكونوقدوالفروعالأصولصلةتكونقدالصلةهذه

:الأقارب?سا

،لأولادهالأبعلىالنفقةفتبب:والفروعالاصولصلةفىأما(1)

اضفقةفتجبعوسرغيرولكنهموجودام،نأوموجودغيرالابكاقفاذا

لامفالجدةلأمفالجدلأبفالجدةلأبالجدفحلىوالا،لأولادهاالأمعلى

كانواأوموجودينغيرالنفقةلهتجبمنأصولكانواذا.وعكذا

-لماالاقاربمنغيرهمعلىالنفقةفتجبمعسرونولكنهمجودينمه

نأغير،اناثاأوكانواذ-لورالأولادعمالاصولعلىالنفقةوتجب.سنرى

-لانتطالمازواجهاانحلالعندوكذلكتتزوجأنالىالنفقةلهاتجبالبنته

بت!كسبها،تلزملااذبنفسهـأكسبهاعلىقادرة-لانتولو،اليهاحاجةف!

تاكسبهما-لاناذاالابنفقةلهايقضىفلابنفسهات!سب-لانتاذاأنهاء--

لهفتجبالابنأما.نفقتهايكفلبماعندئذلهافيقضىبنفقتهايفىلا

دونبنفسهالاكسبعلىفيهايقدرسنايبلغأومالالهيكونأنالىالنفقة

))معلعنيقعدمرضأوعملوجود-لعدمءائقامسبوبينبينهيرولأن

.)1!(العملعنيشغلعلمطلبأو

)1A(التضية3/96!1نم01فىضبرا)يدء؟،منعلىاليسا:اثباتعبهوكةعCAT'

.(ما!68سنة

زوجتهونفقةنلقتهعنقضلفيهدشالأولإدعمكسبأنالمحكحةرأتفاذا!.!(

02/2/67فىالابتداذيةةالعاص)بالنفقةتليخهذلاأخيهولدىعا!منهللانفاثوا.لأثه

.(حما66لسنة؟لأه3الضية

ارذوذس.،أرهن+و93و؟رثودكساقبادل!؟ا-1ث154/7-152المواد)19(

"بماذياذاالابنبانتضىالأخيدةالماتمذهأنفي.أرئوذ!!!ريان134وNT.و

النفتةئلئاليجب-لزوجولمكبرتافىاالابنةوكذلاطُمخلعأوأعمىلأذهامسبعنعا-ا

بالننقةالمو!ر!يلزمموسراأحدمحايكنلمماالحالةهذمفىالأمعلى81-والئا.ثالأبتات

83موانفر.الاصولمنلمحيرصادونوالأمالأبع!ءمضورالحكممذاأثببدو؟.-لل!ا

امائولبك.لطواذفجلادفيليبجممهاائسالقواعدمن138و379موبر:تسنانت03،

ءبزكانوااذافرو-علىبالانفاقاالأصحوليلز.ونلاالأرئوذكعىبانابانلاحفو

(133م)سميحيفهغيركافواولواحولهيعاحابالانفاقفيلزمونالفروبخلافمسيجانا

بحد.ليماحكمهاوصرئالا!ميةالنريحةتصرىالدساتلات،:دانهغي!
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وأجدادعموأسمايهملاَبائهم-ثااناأوذكورا-الأولادعلىالنفقةو-جب

برابالكسبالاصوليكلفلااذ،ال!صبعلىقادرينكانواولوالمحتاجين

.")29(وشعقةبهم

الأولادعمالضهعليهمأولهمتجبالذينالاولادأنويلاجظ

وكذلدُ،بالنسبلهمالمقروكذلك،الزدجيةفراشعلىالمولودونالعثرعيون

التبنى.علاقةعنالناشئونوأيضا،ظنىزواجمنالمولودونالأولاد

أصولهناثكانأوبالنفةةالملزمونالفروعاوالأصولضددواذا

تسماوىفان،فالأقربالأقربعلىالنفةةفرضتءالنفةةءليهمتجبوفىوع

بنسبةعليهمالنفقةكانتوابنأبأو-لاخوةالدرجةحيثمنبعضهم

منالمفروضبالقدريليهمنألزممعسرابعضهم-لانفان،منهمكليسار

.)3!(يكمل!،ماأو0النفقة

مثلأفالأب،الأفربحاجةفتسدالنفقةلهمتفرض.قتعددواذا

3ثوالارثوذكصالاكباررعند16دهمجعوعلأ\°\و138مجموعة156م)32

انهغي!،أرثوحمسصريان،12و012وبروتستالت03و92و37و.ارثوذكسارمن

امسب،علقاك!كنغيرلل!ففةادخىنا؟باءيكونانالارنوذكعىالسريانعندكشررو

للابالنلعة!لرضعندهمراىومناك،ثاقةبمهنةبالععلالشريفيلزملاذلكومع

اتىالتواعدمن8،1و137المادتيقوانظر.لها!لراماامسبعلىتادرا-لانرلوالمحات

:يرروبغيروالفروعالاصولفيالنفقةبلرضوتكتقيانامائوليكلطراتث!جلادفييبجعمها

تقديرللقاضىيتركوبالتالىعليهتجبمنبعصلحةالنففةعليه.تجبمنيقومانسوى

ا!حلحة.عذ.

حةfْولوا؟لادهاعلىنفقةذمت!!الارئوذكىالاقباورعندةالفبالأمبأنحكموقد

ارت؟،36/3/68لىا!بتدافي!القامرت)الفقيرزوجهامعومقيهةامسبعاىقادرة

.(067بر7914

تالميراثفىالنميببنسبلأالنمثةيوزعونالارثوذكىالارمنانغير+!(

من؟يسارالنفقةطالببعاجة!الحبرة3غيرعنداسا(33م)القرأبةدرجةفىالتسا،ى

.الميراثعنالنظرصرفعليهنفرفى

ءفىقادرا-لانطالماوحمدىالأبعلىتفرضالنفثةبأنا،رثوذكسالأقباطعندقضوقد

كلىيزيدمرتبولهاتععلدتrولوحتىالانفاثشبشار-لتهالامكللزمولاامسب

مافىملأمالجدكذلك،65صنأ-26القفية966؟/!أنىالابتدأثيةالئاهرة)حاتجها

3456الض!ية66أ+/6لىالابتدائيأالقاهرة)مص!راكان131الاالىقبلْبالنفقة

.ll"ttI(سللأ
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بن!بةبينهمقسمتالدرجةفىتساوواوان،الجدعلىيقع

.)4!ا(.حاجنهم

علالنفقةوجبت.فروعولاأصوا!النفقةلطالبيكنلمواذا)ب(

هؤلاءتحديدفىالمسلعينغيرالمصريينشرائعوتختلف.الآخرينأقاربه

درجاتهم.وترتيبالأقارب

الاخوةعلطوالفروعالاصولاغيرنفقةتجبالارثوذكسالأةلمبماطفحند

اطالاخواثم،والبماتالاعمامثملأبوالا-هـايطالاخوةثملأإوينوالاخوات

وذلك)5!(والخالاتالالأضأبناءثموا)صاتالاءمامابناءثم،وإلخالات

.)69(عليهيتاسقلاال!رسببلعلىواردوعو،ابقالس!العرتيبعلى

الاقارببيننجفقةتجبلاأنهفيبدو،وذ-لسالارْا)ميريانعندأما

.)7!(والنروعالاصولابينالنفقةغير

الأنطعلىوالفروعالاصولاغيرنفقةتجبالاثوذكسالارمنوعند

علىالترتيبوذلك(%8)والخالاتوالعمايطوالاخوالالاعمامعلىثموالاخت

عليه.يقاسفلاالحصرسببيلعلىأيضاوءو،السابق

الفروععلىالنفقةالاصولازواجعلىتجبالبروتستانتوعند

وفيماءوأزواجهمالاصولعلىالنفعةالفروعأزواجعلى-بو،وأزواجهم

.009!والفروعالاصولطبينالنفقةغيرالاقارببيننفقةتجبلاذللثعدا

يساعدانوالاخوايطالاضةعلىيجبليكالكاثهط.ا!نط.وعند

واأب":،ك!لانواذا،الامقبلالا-خذالارئوفى!!السركاثعندالهفيو)ث!،

اللر،ع،دالاموليقدما!ضوالبضهؤلاهعلالابنيقدملالب!ص!دابنجدا:أم

عندمم.المرضوعظفىلتقديرمتروكةدالممالةوبالتالى(124و329م)

أرنو+لس.أكبارر؟/57152م)5!(

شرا)المتوفىزوجهااخوةمنلهالم!ةطلبلهايحقلاالأخارملاوبالتالى)69(

28/3NAIIفى / hملى68صنا614قضية).

)1v5بالفرولح.الننقةلهمتصتالذكنالجسىابنا.+حددتعندمم012المادةلأن

والأصوله.

أولوحمى.ارمن،3م)68،

برو!عثانم!.28و27م)69،
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بيننفقةتجبلاذلكعداوفيما،)001(الضرورةحالبماف!بعضمابعضهم

.)101!والفروعالاصوا!بينالنفقةغيرالأقارب

وانينو(لةالأسلاهييةاثسريعةتطييقعندالاقاربن!شروكل-157

بلىلك:الخاص!ه

افرتترلمادلالمسلمينغيرالمصريينعلىالاسلاكليةالشريعةتسرى

55!\لسنةث62رقمالقانونلأحكاموفقاالطائفيهالثزالْعتطبيقمثرورو

أساسعلى،الارثوذكسالرومعلىالأقاربلنفقةبالنسبةأيضاتسوكما

دعاالمةدسالكتابأنرغمالنفقةهذهينظمعندهمنصيردلمأنه

لأحكامالعامةالش!ريحةباعتبارهاالاسلاميةالشريعةالىفيرجع)301(اطاا

مصر.فىالاصرة

عندبهالمحمولي.وعوالحنفىالمذهبمنالراجعأحكاممنويؤخذ

يأتى:فاالاقاربنفقةلوجوبيشترطأنه،الاسلاميةالشصريعةتطبيق

عنواسعجز:كسبهاعنوعجزهالنفقةطالبالقريبحاجة-1

وأمز!نمرضأوأنوثةأوكصغرللكسبعائقوجودءنديقومالطَسب

انهعلى.الحاجةيكفى-لسبعنيعوقكلهذلكُكانطالما)3.!(علمطلب

علىقادرا-لانولومحتاجايكونأنفيكفىالاصولمنالنفقةطالبكاناذا

..لهااكرامالكسب

!3!\لشة35القانونمنثانيامكر)-!3لم18المادةفصتوقد

يكنلماذا"أنعلى85!1لسنة001القانونمنالأولىبالمادةالمضافة

تتزوجأنالىأبيهمعلىالأولادنفقةوتسعمر،أبيهعلىفنفقتهمالللسغير

منعرةالخامسةالابنيعمأنوالى،نفقتهايكفىماتكسبأونتاله

بدنيةلآفةالكسبعنعاجزاأتمهافان،النماسبالكسبعلىقادراعمره

عدمبسحبباوولاستعدادهلأمفالهالملائمالعلمطلببسببأوعقليةأو

أولادهبنفقةالأبويلعزم.أبيهعلىنفقتهاستمرتامسب!ذاتيصر

اماثوليك.لطوائفجلادفيليبجعحهاالتىالقواعدمن!13م)001(

ال!،نوليدُروالأقباعندبالنفقة!لزمينغيزوالحعةالعمبأنحكمعايهوبناء)؟.1(

.(ص65!1صمنة2932الضية16/!/!691فىالابندانبةالفاهرة)

.16عم!5اصحاحالنثثيلأوصقر13عدد05ألاصحاح-الخروجسحفر)201(

كا.اذالملمسبهلىجددىلاا؟،ناجحايكونانالعلمطالبدىدينمتررو)301(

.417صزمرةأبو.القوتلطلبينصرفانوعليهمولقغير
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المستوىفىالعيشللاولاديكفلو!،يسارهبقدرلهمالمسكنوتوفير

عنامتناعهتاريخمنأبيهمعلىالاولادنفقةوتستعر.بامعالهماللائق

.)401!عليهمالانفا-و

كسبلهيكونأناليساروحد:النفقةعليهتجبمنيسار-2

ونفقةالافيعلىالابوينأحدنفقةفىأنهغير.ويزيدحاجتهيكفىدائم

فقطويشتررو،النفقةعليهتجبمنيساريشتروللاأبيهعلىالولد

نفقةفىيشاركهفلاو!لسوبامعسراالابكانفاذا،الكمسبعلىقدرته

الأبيكنلملوالنفقهعليهتجبمنتأمرأنللمحكمةويجوز.أحدأولاده

وكذلك،يسارهعندديهيةِالأبعلديناالنفةةوتكون،بالانفاوْموجودا

الابنكانواذا.النفقةجمليهاتجبالتىكانتْهىاذاللأمبالنسبةالحالا

أبويهفيضممحسراسنهااكسبجم!اقادراو-لانالنففةعليهتجبالذىفو

منالمحكمةوتأمرأبويهمنأحدلهيضمفلاعياللهيكنلرفاذا،عيالهالى

فىديناالنفقةوتكونبالانفاق"و-وداالابنيكنلملوالنفقةعليهتجب

يكفىمافانا"عياالىأبويهفمعندلأنهذلك،يسارهعنديؤديهالابن

عجزالىالضمسدىأنفيخشىا!عيالديهيكنلمأذاماأ،أبويهيكفىعياله

".امسبعنآلابن

الاصولغيرالاقاربنفقةفى3،الداتحادكذلكوثشروو-3

مثرووالدينواتحماد،الميراثهولنفقةiهذ.هبوجبسببلأنوالفروع

أهـانفقة"المسلملأخيهالمسلمغيرالأخعلىالنفقةتجبفلأ"التؤارث

،الميراثلاالجزئيةفسبب!الاصولهمالفروعنفقاأولفروعهمالاصولط

المسلمالأبكلالنفقةتجبهوبالتالى،الانفاففوجبالاخو-؟ءفأحدهما

.وء-لحذاالمسا:للابالمسيحىالولدوءاتابكييلولده

ومنالنفقةعليهتجبمنبينالقرابةتكونأنيشترولاواخيه-4

ذكراأحدهماوكانفرضلوالزواجمنالمانعةالقرابةمنالنفقةلهتجب

الحنفى.المذهبفىالنفقةوجوبشرروفا!رمية،انثىوالاخر

فاقمتعددينوكانواالنفقةعليهموجعتاذاالمحارمالاقاربأنعلى

قرابةوقوةواحدةدرجةفىكانواطالمابالتساوىعليهمتفرضالنفقة

قوةفىأوالقرابةفىدرجاتهماختلفتاذاأما،ابنتينأوكابنينواحدة

ملاحظةمعبعضعلىفيهبعضهميتقدمبينهمترتيبفهناك؟وعهاأوالقرابة

1685ع!الشخيها!الا-وا.قافوتالأصة!لتابخافىالمادةمذ.شرحانغلر.1،)ث

بحدما.اوم80ص
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أولاد.نفقةفىالأبيشاركلاكماأحدأبويهننقةفىالولديشارك.لاأنه

عليهمقجبمنترتيبفيتموالابنالأبعدامااأم.أحدالصلبيين

أنه:أساسعلى()501النفقة

-ثر\انوانالاقربقدمفروععدةلهالنفقةيستحقمن-لاناذاش(1)

نظرطير"قبالتساوق3بيمالنفقةبمانتالقربفى)تحدوافان-،وارث

ابندونالابنوءلىبالتساولىوالبنتالابنعلىفالنفقة،الميراثالى

الخ..ألابن

علىةالنفقةْوفروعأصوللهالنفقةيستحق"قكانواذا)ب(

هناكو-لانالقربف!اتساووافان،وارثغيركانوان.درجةالاقرب

الىتءلىالنفقةفشا،عليهالوجوبالذليليرجح.نقدممرجحدليل

تساووافان."لأبيكومالدُأنت"عكوللةولهأببهدونالنفقةمسعحق

.الميراثح!مبعلىالنفقةكانتالفريقينلأجدولا.رو!جحالقر.بش

حا)ة-السابقتمقالحالتيَنمْى-أشىالنفقةلم!صخحقكانو)ذا)ب(

ء!،النفقةتجبفلآ-شفروعأصولوجودحالةأوفق!فروعوصشد

الحواممى

.وحد-الأبعاص،ةفالنةةقما-أصرلالنفقةلمسضحقكالْىواذا(د)

واذأ،اثالمب-سبعلىفالنفقةوارثينجميه،وكانواأبء:اكيكنلمواذا

فان،للمستحقأقربهمعلفالنفقةوارثغيروبعضهموارثابعةمهمكان

.الوأرثقدمالتربفىتساووا

النوعيقأحدوكانوحواشىأكموا!الن!قةلمستحق!لاقواذ))ص(

الوارثميئ.غير-لانواولووحدهما!صولعلىفالنفقةوارثءب-والا-روارثا

الاصمولترجيحمعالميراثحسبعلىفالنفقةوارثينالصنفانكاناذاما2و

.هفقطالأصولطلة"السابقلأالحالةفىذكرمابحسببينهمفيما

حسبعلىفالنفقةذقكحواضوالنفقةلمستحقكانواذا(و)

.الميراث

وتكونالانلاث1موجودايفىلملوالنفقلأعليه!جبمنتأمرأنلدحكلعاويجونر)501(

.الأبعلديناال!فقة

.668ص2صعابدكنافيصاضيةفىالتدتيبل!4راجع
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فالنفقةعلص،ينفقمحر!مرحيذوالنفقة،ستحقيكنلمواذا!ز)

.)601(المالبيتفىواجبة

الرحمذوىالاقاربمنالنفعةعليهوجبتمنكاناذاأنهويلاحظ

ابنا،أ،أباي!نلمما)701(يليهمنعلىتجبالنفقةفانمع!راالمحرم

علتادرا-لانطالمامعهسا!لانولوالنفقةعايهتفرضالابناوالأبلأن

يليه.منعلىفرخصتوالاالكسب

:الأقاربنفهتقدير-589

نفعةلتقديرشاملاتنظيماالاسلاميةغيرالطوائفشرائعتتضمنلم

نعصوصمنوردوما.الخ...وتوزيعاستحقاقمنبهيتعلقوماالأقارب

ولهذا،الاسلاميةالثصريعةأحكاممعيتعارءرلاانهكعافشعلفهوفيها

الثصريعةمنستخلص5وهو-الثمأنبهذاقواعدمنسنذ-لرهمافان

الطائفيةالثصرائعطبقتيصواءالمسلمينغيرالمصييينعلىيسرى-الاسلامية

الاسلامية.الثريعةطبقتأو

يسارحدودفىيطلإيامنحاجةيسدهابمقدارتعدرالأقاربفنفقة

والسكنىأوااكسوةالعلعامنفقاتالحاجةوتنصىل،1()8.عليهتجبمن

لأمثمال!لىء،الحاجةلسدالضرورىبالقدروذلك1()!.والتعليموالعلاج

غيرْمنا)ن"قةعليهنجببنبهيقوماْنيمكنماحدودوفىالنفقةطاذب

.الموخصوعقاخمىلتقديرتتركاموروهذه،يسارهوبحسبلهارهاق

الدوىصماعبمنع3299لسدة26رفمالمنثموراعدرثالعدلوزار-انغي!)601(

مغافثهعنلضلالهمملزماتثريطليسلأفهالضاةيقدلاالمنشورومذا.الالةهدهفى

-433صزمرةابوسحمدعند؟لئاتضلانفر.تانونابهالعملالواجبالخنىلللته

346.

.427عى351فيزمرةايومحمدعندذلكتضيل:النلر)701(

01(A)مrf1/vrIمحمد-الا!لامبةالنر!ة!كمايضاوهو.أرنوركساقبارر

ا!افة92!1لسنة25ا!طفوقمنظنيامكررا18المادةتنصكعا.426صزهرةابو

V%لنة001بالقانون Aoيسار.بقمرلهمالسكنوقوفيرادلاوربنفعةالأبيلتزم"انكللى

.،بأمثايماللانقالمستوىفيالعثىللاولاديكفلوب،

.الاصوللزوجاتنفعةا!فر،عضا!المسلمبنالفطما.بعضواوجب،\)60
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عادةالنفقةوتقدر..).11(بهاالحكموقتمنالأقاربنفقةوتجب.

يقبضهاولممس!تحقهابهايطالبولمبهاحكمنفقةكلوتسقط،شهرلكل

استحقاقهامدةومضىللحماجةالنفقةهذهلأن،استحقاقهامدىمضتحتى

بغيرمماحاجضهسدقدمستحقهاأنعلىدلبلوقبضهـابهاالمطالبةدون

ممذهالنفقةمستحقاستداناذاالأولى:حالتينفىالانفقةيستحقفلا

وقبضداستدان!بمايط،لبأنلهفعندئذالقاضىبأمرأوالمنفقبأمرالنفقة

ممنيكونقدبالاستدانةفالاذن،بسدادهليقومبالفعل1111(منها

بناءالقاضىن5بأمرياكونوقد!صتحقهامعباتفاقالنفقةعليهفرضت

والرالة،مستقلدطلبأوذاد!االن!ةةدعوىفىالنفقةمستحقطلبعلى

مدءمض!به-!دبهاالحكمبعدتسقطفلاأبيهعلىالصغيرنفقةحالةالثانية

1()!ايسترقهامنبموتتشقط-الأقاربنفقةأنعلى)؟11(قهااستحة

عليه.تجبمنبموتأو

فلا،الةفقةتقديرعلىعليهتجبمنمعالنفقةهستحقاتفقواذا

الاح!كامحذهلأن،النفقةاحكاممعبنودهاتفاقبمقدارالاالاتفاقهذايصح

.11()4يخالفه!مامعالاتفاقيجوزولاالعامالنظام"ن

زهرةابو.القاخى6قضاالىلوجوجماتحتاجلاوالفر،عالاصولنفقةاقغير)019(

عليهم،الاففاقعنامشناعهتاريخمنتستحقأبيهمعلىالأولادنغقةأنكما.ث28ص

.نالأولْبالمالهالمضالة1لأ!2لسثة25بعانون.المرصوممنئانيامكررا18للمادةوثقا

لأ.685لسنلأ..لأالقافون

ت؟!هلاالاشدانةنظامبانالمحا-لمبضوتضت4.كاصزهرةأبوم!مد)111،

الف!ة01/3/!6فىضبرا)بالاصمتدانةالافنرفضتوبالتالىالارثوذكسالأقبارو!ةب

رفضيمنىلاالاستطانةلننلامالارئوذكسالاقباطمعرفةعدمانوالواقع(68سنة302ث

الثريحةالىفيرجعبالنفعةالمتحلعةالاحكام-للتنظملم!ثريحتهملأنبالاستدانةالافذا

لسرياناحرءوقدالاستدانةتجيزوصةالاصلأحكلامالعامةيعةالثرباعتبارهالتكلملتهاالاسلامية

.،135م)المحكعةباذنالاستدانةبجوازالارئوذكى

65سنة06الضية7/01/56فىالجزنيةوالجرد03ءصزمرةأبومحمدلأا()2

.262صلأ-حلنىصالح

.68صدة1377الثضية9/12/68فىضبوا)113(

ص66صنةA!83ال!مية02/2/67فىا!بتدانيةالقامرة-هذاقرب11()ث

مذابنظرنوعيااختصاحهاعدممئالشضيةالاحوالمحاكمبضبهقضتمارقارن

661الضية13/1/6691فىضبرا)المدنىالعانونلأحكاميضمعاتطقاباعتبار.الاتماق

.-(6891صنة
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الطرفين،أحواللتغيرتبعاوتتغيربطبيضتهاقتةْمةالمقدرةوالنفقة

مناْصبحأومبال!علىلمحادرغيرأومعسراعليهتجبمنأصبحفاذا

اسقاولطلبجازبحضهأولهقدرماكلالى-اجةغيرفىيتقاضاعأ

زادتأو4علبتجبمنيسارزاداذاأنهكما،قيعتهاتخفيضاْوالنفقة

.)115(قيمتهابزيادةالحكمجازبهالهالمقضىحاجاث

:الأطدبعلىالانفاقشالأهتناع-لأ95

فاذا،منهامبمشحقيهاتمكينالاقاربنفقةعليهتفرضمنعلىيجب

عليهفرضتمنأموالعاىالتنفيذالنفقةلمستحقجازالانفاقعنامتنع

امتيازحقالنفقةولفين"الربعحدودفىمرتبهعلىيحجزوأنالنفقة

لأحكاموفقاالاخيرةأشهرعنْانستةعليهفرضتمنأموالجعيععلى

مناكراهيطلبأنالنفقةلمستحئيجوز-لذلك،مدنى1141/جلىالمادة

.ترتيبلأئحةمن347للعادةتطبيقابهاالوفاهعلىبدنياْعليهفىضت

أصدرتالتىالجزئيةالمحكمةالىبذلكطلبايرفعبأنالشرعيةالمحاكم

مننجحبسالمحكحةوتقضىالتنفيذمصلبدائرتهاالتىأوبالنفقةالحكم

النفقةخكميكونأنهىضروروثلاثةتوافربعدالنفقةعليهفرضت

وأن،يمتعلولابهاالمحكومالمستحقةبالنفقةبالوفاهتأمرهوأن،نهائيا

!ما.ثلاثين"عنالحبسمدةتزيدأنيجوزولا.الوفاههذاعلىقادراي!ون

منقدرةومنالنفقةحكمنهائيةمنالقاضىتحققاداالايتملافالحبس

معبهابالوفاهتكليفهمتضمناحكمايصدرثمبهاالوفاءعلىعليهفرضت

.)116(لعكليفهالمالىاليومفىيؤدهالماذايوماثلاثينحبسه

الثر!ةحيموومذا!18صثلأصالأحكامم!ج!وعة03/1/6391فضى11()د

اذابأنهحيوقد(3؟1/138م.)الارثوذكىالأقباررشريعةبهسرحت!لصا،الاسلامية

عليهالمفدوخةالققةاداهيكلفىلامعاضهوكان،المعاشعوالنففاعليهقحبمنأحيل

واذا(67صنة1622قغيةلأ/68!/2فى-جرا)الحكمتاركخمنعنهفتسق!لأخته

مرتبليهحازادالسابقالنفقةحكمعلىسنتانومضتالمدرسةدخلتقدالبنت-لانت

قفمية01/11/66فىضبرا)الحكمتاريخمنالنفقةفتر*،السنويةبالع!وةوالدها

بئالساالنفقلأحكمعلمدةوشىالمدرسةدخدلهاوالطملكبرومجرد-(96سنة65!

الفرتروض)الز!ادةلأداء-لانياالدخلمذا-لانطالماالدخل!زدلمرلوالنفقةمحهتزيد

علكسبهمنتقدربعملالأختالت!تواذا(07هنة8!1القغبة6/0791ابر7فى

منالنفقةعنهتسق!الذىالممدونعفيهمبالانفأقفتكلفاخوا!اوعلنفسهاعلىالاففاق

.(6ْ5سنة،233الشيما28/1؟/66فىالابتدانيلأالقامرة).الح!تاريخ

علبهالذىولدهعلىالانفاقمنالوالداصتنعاذا،NV'{ص7-البداخففىا(إ)6

11،الد.بدينفيحبسالولدواما،بالدينحبسالاتعزيرالكن،يحبسهالقاضىفاننلقته
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فانهوالنةقة-لفيلاأ-ضرأوعليهبهحكمماعليهالمحكومأدكطواذا

سبيله.يخلى

المنصموصئلةالماهجرجربمةالنفقةعليهفرضمتمنيرتاكبقدكذلكُ

بالنفقةنهائياعليهحكممنتعاقبوهىعقوبات3!2المادةفىعليها

الدفععنامتنعثموالضمانةالرضاعةأجرةأوالأقاربنفقةأوالزوجية

الحبسبعقوبةوذلكعليهوقدرتهبالدفععليهالتنبعهبعدشهورثلاثةلمدة

باحدىاومصسىجنيهخمسعائةتتجاوزلاوبغرامةسنةعلىتزيدلالمدة

عماحبشكوىعلىبناءالاالجنائعةالدعوىترفعولا.الهةوبتيقماتين

وفى.سنةعلىتزيدلامدةالحبسعقوبتهتكوندالعرحالةوفى.الشأن

كفيلاقدمأوالنفقةمنذمتهفىتجعدماعليهالمحكومادىاذاا!الاحواجميع

بعدالاالصناذىالنصيطبنطولا.العقوبةتنفذفلاالشأنصاحبيقبلهبها

مدةمنالبدنىالاكراهمدةتخصمأنعاى.البدنىالاكراهت15اجرا)ستنفاذ

بقانونمرسرم)العامةالجنائيةللقواعدطبقاالغرامةمبلخومنالحبس

ال!كمحما-ورقيا!ثمكواهعنينزلأنللشاكىويجوز(3791لسنة2!

الجنانية.الدعوىفتنقضىالن!ائى

الرجلالحبسفىويستوى.-لانمنكائاقريبهبد!نالمدكونيحش!الأقاربساشوكذا

اليومفئتقدمهبانالامتناعيتحعهت،؟،صثبعابدكنابنحاضيةوفى،..والمرأت

بالظلم،تستحقالحقوبةلأن،ْيحبسهلمفرضهابحجردناما.النفقةفرضيوممنالثانى

استحقاقهامرةب!ضالأقاربنفقةسعطتاذالكن+كتعققولم،الوجرببحدبالمنعوهو

أول.عنعليهلدضتمنامتاععندبالحبسيفىفلا،ديداتكئولم!قبضهادون

.(668؟صدة485الضية01/3/!6فىضبرا)منهاصق!ما
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